
 
 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

 

Nazwa produktu: JEGER WERNIKS 

Producent/dystrybutor: GLOBAL POINT Spółka z o.o. Spółka komandytowa 

Ul. Fabryczna 20D, Pietrzykowice  

55-080 Kąty Wrocławskie  

Tel./fax: +48 71 798 09 08  

www.jeger.pl  

Opis i zastosowanie:  

Produkt JEGER WERNIKS DO WYBARWIANIA WŻERÓW W TRAWERTYNIE to akrylowa farba 

dekoracyjna w kolorze brązowym, służąca do wybarwiania wżerów w JEGER TRAWERTYN. 

Właściwości/ Zalety:  

– gotowy do użycia bez dodatkowego przygotowania  

- ekologiczny, wodorozcieńczalny, pozbawiony rozpuszczalników organicznych  

- bezpieczny w stosowaniu, w swoim składzie nie posiada składników drażniących typu wapno  

- prosty w aplikacji  

- bardzo wydajny  

Dane techniczne:  

Kolor – 2 gotowe kolory  

Ilość warstw: 1  

Rozcieńczanie - niezalecane / max 10% wody 

Czas schnięcia - około 2-3h ( temp. otoczenia 20 stopni Celsjusza i wilgotność 60%), przy niższej 

temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu, jak również przy 

grubszej warstwie produktu.  

Wydajność – do 20m²/kg 

Nakładać w temperaturze od +5 ⁰C do +25 ⁰C – przy niższej temperaturze oraz podwyższonej 

wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu.  

Sposób użycia:  



 
Przygotowanie podłoża :  

Po całkowitym wyschnięciu warstwy Trawertynu możemy przystąpić do lakierowania wstępnego 

używając JEGER LAKIER ZABEZPIECZAJĄCY. Lakier nakładamy bardzo starannie pędzlem lub wałkiem 

na całą powierzchnię Trawertynu. Zaleca się dwukrotne malowanie lakierem Trawertynu. Po 

upewnieniu się, że cała powierzchnia jest dobrze zalakierowana i całkowicie wyschnięta (czas 

schnięcia przy temp. +21°C i wilgotności względnej powietrza 60% wynosi ok. 2-3h) możemy 

przystąpić do wybarwiania wżerów. 

Przygotowanie produktu i aplikacja:  

Produkt gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy dokładnie wymieszać. W celu wybarwienia 

wżerów i ubytków aplikujemy WERNIKS miejscowo we wżery np. przy pomocy gąbki lub pędzla na 

powierzchnię ok. 0,5-1m2 i od razu przed jego wyschnięciem rozpoczynamy zmywanie nadmiaru 

Werniksu z gładkiej powierzchni, pozostawiając go tylko we wżerach. Najlepiej wykonać tą czynność 

mokrą gąbką, którą należy często płukać w wodzie. Następnie przetrzeć i osuszyć powierzchnię 

białym ręcznikiem papierowym lub miękką ścierką. Czynność powtarzamy do wybarwienia całej 

powierzchni.   

Uwaga: Ze względu na krótki czas schnięcia Werniksu, nie nakładać od razu na całą powierzchnię, 

stosować się do zaleceń na etykiecie i w karcie technicznej. 

Narzędzia:  

- pędzel, gąbka 

Po zakończonej pracy narzędzia umyć ciepłą wodą.  

Dodatkowe informacje:  

Produkt chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem  

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze +5 C do + 25 C.  

W trakcie pracy i po zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu  

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosować indywidualne środki ochrony dróg 

oddechowych  

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać mu opakowanie lub etykietę 

produktu  

Chronić przed dziećmi  

Nie należy mieszać z innymi produktami  

Szczegółowe informacje podane są w Karcie Charakterystyki Produktu  

Data przydatności do użycia: 24 miesiące, przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.  

Dostępne opakowania: 1kg 

Atesty i normy:  



 
Produkt posiada atest PZH 

 


