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Tekutá malířská barva
Hedvábný lesk
Použití:

Vodou ředitelná malířská barva je určena na vyzrálé omítky a betonové povrchy, aglomerované
dřevěné materiály, sádrokarton a papírové. Vyrábí se v plnotónových odstínech, kterými lze výhodně
probarvovat malířské i fasádní barvy.
Schválení:
Výrobek splňuje požadavky zákona ve znění pozdějších předpisů a je podle nich certifikován
autorizovanou osobou. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.
Složení:
Směsi pigmentů dispergovaných ve vodné akrylátové diperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy!
Odstín:
Vyrábí se v několika barevných odstínech: žlutá, oranžová, okr, zelená, hráškově zelená, modrá,
černá, hnědá, červená,kávová,terracotta,meruňková. Odstín uveden na etiketě výrobku.
Příprava podkladu: Podklad očistit, nesoudržné staré nátěry odstranit, na omítky nanášet až po jejich úplném vyzrání.
Aplikace:
Barva je seřízena pro práci s válečkem.
V případě, že se použije jako plnotónová barva
k probarvování vodouředitelných nátěrových hmot přidává se množství do 20%.
Ředění:
Barvu doporučujeme neředit.
Údržba:
Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.
Hygiena a bezpečnost práce: Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.157/1998 Sb ve
znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oko, méně na pokožku. Nelze
vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce
vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte
vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
První pomoc:
Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat
lékařskou pomoc.
Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc.
Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.
Požárně technická charakteristika: Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby.
Balení:
0,1; 0,25, 0,5 ,1 kg.
Skladování:
V chladu, nesmí však zmrznout !
Přeprava:
Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

