
Arkusz danych produktu

Emalia rozpuszczalnikowa o dużej wytrzymałości, chroniąca przed rdzą oraz zapewniająca wytrzymałe i
długotrwałe wykończenie wszystkich elementów metalowych poza pomieszczeniami, szczególnie konstrukcji
stalowych, przejść, poręczy, bram i okiennic. Cechuje się doskonałym przyleganiem i trwałością połysku, zawiera
stabilizatory światła, które chronią żywice przed uszkodzeniem spowodowanym przez światło UV, umożliwiając
dłuższe zachowanie połysku i koloru. Idealna warstwa wierzchnia o wysokim połysku dla systemu farby Crown
Trade High Performance do metalu. Dostępne są systemy oferujące 10- i 15-letnią ochronę metalu.    

Suszenie Sucha w dotyku w ciągu 4-6 godzin; możliwość nałożenia kolejnej warstwy po 16-24 godzinach.  Zapewnić
odpowiednią wentylację w czasie schnięcia.

Zużycie/pokrycie 12-15m²/l na gładkich powierzchniach. Nie stosować w nadmiarze.  

Zawartość lotnych
związków
organicznych (VOC)

Limit UE dla tego produktu (kat. A/i): 500 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 499 g/l VOC

Przygotowanie Powierzchnie muszą być czyste i wolne od wszelkich elementów utrudniających nakładanie materiałów. Myć
gorącą wodą i roztworem płynnego detergentu, aby usunąć olej, smar i wszelkie inne zanieczyszczenia, często
zmieniając wodę. Dokładnie przepłukać powierzchnię czystą wodą. Pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnie
galwanizowane powinny być wstępnie przygotowane przy użyciu środka Crown Trade Protective Coatings T
Wash. Całkowite sczernienie powierzchni będzie potwierdzeniem jej odpowiedniego przygotowania. Dokładnie
usunąć rdzę i pył. Odsłonięty metal należy zagruntować, w całości lub punktowo, farbą Crown Trade High Build
Rust Inhibiting Metal Primer/Undercoat. Zmatowić na wilgotno, aby zapewnić przyczepność farby. Przepłukać
czystą wodą, aby usunąć wszystkie pozostałości. Pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby odsłonić
zagruntowane punktowo miejsca.  

Dokładnie zamieszać przed użyciem.  Nakładać pędzlem lub wałkiem.Nakładanie

Czyszczenie Zebrać nadmiar materiału do pojemnika. Umyć odpowiednim środkiem czyszczącym bezpośrednio po użyciu.

Zdrowie i
bezpieczeństwo

S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki
substancji niebezpiecznej.
P14: Zawiera sole kobaltu i ketoksym metyloetylowy. Może wywoływać reakcję alergiczną.
P14: Zawiera permetrynę. Może wywoływać reakcję alergiczną.
S29: Nie wprowadzać do kanalizacji.
R10: PRODUKT ŁATWOPALNY.
S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.
S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza.
S38: W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.
S16: Przechowywać z dala od źródeł zapłonu – palenie zabronione.
S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
R66: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
R67: Opary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

P O BOX 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG, United Kingdom
Tel: +44 (0)1254 704951

Email: export.crm@crownpaints.co.uk
Website: http://www.crownpaint.co.uk

CROWN TRADE PROTECTIVE COATINGS HIGH PERFORMANCE GLOSS FOR
METAL


