
MINERAL Farba zewnętrzno-wewnętrznego

seria 398

ANTICA CALCE

BARWIENIE
 
Produkt można zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego
Marcromie, a także przy użyciu barwników COLORADO
seria 548 odpornych na alkalia.
 
W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich
wymieszanie, aby uniknąć różnicy odcieni. W przypadku
wykonywania prac na zewnątrz do pokrywania ścian od
jednej krawędzi do drugiej zaleca się używać materiału
pochodzącego z tego samego opakowania. Jeżeli wystąpi
konieczność użycia na tej samej ścianie innego
opakowania farby, nie należy bezpośrednio zestawiać ze
sobą farb pochodzących z różnych partii. Wykonać łączenie
w ewentualnych miejscach przerwania ciągłości
powierzchni, na listwach profilowych, krawędziach,
prowadnicach kabli itp.
 
MAGAZYNOWANIE
 
Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5°C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od
daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w
oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej
temperaturze.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 
Wartość graniczna UE (Dyr. 2004/42/WE)
Kat. A/a: matowe pokrycia ścian i sufitów wewnętrznych
(stopień połysku≤25@60°) (na bazie wody): 30 g/l (2010)
Kat. A/c: Ściany zewnętrzne o podłożu mineralnym (na
bazie wody): 40 g/l (2010) 
Zawiera maks.: 0,5 g/l LZO (lotnych związków
organicznych)
 
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na
skórę.
Produkt musi być transportowany, stosowany i składowany
przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu należy dokładnie
wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady
specjalne. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie
charakterystyki.
 

Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w
niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą
naukowo-techniczną oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może
ponosić żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie
ma kontroli nad warunkami stosowania opisywanych produktów.
Zaleca się każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest
odpowiedni do planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i
zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.
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