
Arkusz danych produktu

Crown Trade Timonox Clear Top Coat to produkt jednoskładnikowy na bazie wody, stanowiący końcową część
testowanych systemów Timonox. Po jego zastosowaniu zabrudzenie powierzchni i graffiti może być znacznie
łatwiej usunięte bez naruszenia warstwy farby dekoracyjnej. Wyłącznie do nakładania na Crown Trade Timonox
Acrylic Eggshell.  

Suszenie W normalnych warunkach schnięcia sucha na powierzchni po 2 godzinach; możliwość nałożenia kolejnej warstwy
po 4-6 godzinach.  Zapewnić odpowiednią wentylację w czasie schnięcia.

Zużycie/pokrycie Do 10 m²/l (nie należy przekraczać tego poziomu)

Zawartość lotnych
związków
organicznych (VOC)

Limit UE dla tego produktu (kat. A/i) 140 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 139 g/l

Przygotowanie Farba Crown Trade Timonox Clear Top Coat powinna być stosowana na przygotowanych powierzchniach
pomalowanych farbą Timonox Acrylic Eggshell. Unikać wdychania pyłu. Do szlifowania na sucho nakładać
odpowiednią maskę na twarz. Farba Crown Trade Timonox Clear Top Coat powinna być nakładana wyłącznie jako
ostateczna część przetestowanego systemu ogniotrwałego.  

Zamieszać przed użyciem.  Równomiernie nakładać Timonox Clear Top Coat przy użyciu dobrej jakości pędzla 4”
(100 mm) z włosiem syntetycznym albo wałka z krótkim / średnim włosiem.  Upewnić się, że wszystkie
powierzchnie są całkowicie i równomiernie pokryte.  Unikać błędu suchej krawędzi.

Nakładanie

Czyszczenie Zebrać nadmiar materiału do pojemnika.  Umyć czystą wodą 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.
S29: Nie wprowadzać do kanalizacji.
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.
S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
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