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INFORMACJE O PRODUKCIE

ZASTOSOWANIE

Dulux WEATHERSHIELD TESTER KOLORU jest próbką koloru emulsji przeznaczonej do zastosowań
zewnętrznych. Po wykonaniu wymalowań na ścianie lub przenośnych planszach (np. kawałku brystolu lub
fragmencie płyty gipsowo-kartonowej), daje możliwość sprawdzenia, jak wygląda dany kolor w różnych
miejscach w zależności od oświetlenia. Ułatwia dokonanie wyboru koloru farb, którymi będą malowane
elewacje, tak aby tworzyły całość spełniającą oczekiwania klienta.
Dulux Weatershield Tester Koloru nie reprezentuje właściwości produktu oraz stopnia połysku, a jedynie
jego kolor. Nie nadaje się do wykonywania poprawek na pomalowanych wcześniej powierzchniach.

KOLORYSTYKA 5 kolorów (Magnolia, Beżowy, Piaskowy, Malaga, Szary)

OPAKOWANIA 250ml;
Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach lub ulotkach o produkcie.

STOSOWANIE PRODUKTU
PRZYGOTOWANIE

WYROBU
Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.
Nie dodawać obcych składników.

MALOWANIE

· Warunki malowania
- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C, a +28°C,
- wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%.
· Zalecane metody malowania
- pędzel, wałek.
· Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)
- nakładaj 2 warstwy farby w odstępie 2-4 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
- farbę należy rozprowadzić dokładnie, do postaci równomiernej i niezbyt cienkiej warstwy.
Rodzaj powierzchni, jej struktura oraz oświetlenie mogą wpłynąć na finalne postrzeganie koloru.

CZYSZCZENIE
NARZĘDZI

MALARSKICH

Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość farby, a następnie umyć je czystą
wodą. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

DODATKOWE INFORMACJE

PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

Produkt należy przechowywać i transportować w pozycji pionowej, w suchym miejscu, w oryginalnym
i szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturach powyżej +5°C i poniżej +25°C, w miejscu osłoniętym
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Uwaga:
Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu.
Szczegółowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).

ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki produktu.

ATESTY, CERTYFIKATY,
DOKUMENTY

Produkt posiada Atest PZH
Karta Charakterystyki
e –gwarancja dokładności napełniania opakowań
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TROSKA
O ŚRODOWISKO

Jeżeli robisz dłuższą przerwę w malowaniu, włóż pędzle i wałki do szczelnych
plastikowych torebek, zaklejając je taśmą dookoła uchwytów. To sprawi, że nie wyschną
i następnego dnia będą się doskonale nadawały do dalszego użytku. Po zakończonym
malowaniu usuń nadmiar farby na gazetę i umyj narzędzia w pojemniku, zamiast pod
bieżącą wodą.

INFORMACJE
UZUPEŁNIAJĄCE

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości
produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada
za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą
stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku użycia produktu
w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na
naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy
przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie uwagi
i pytania prosimy kierować:

- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 ( poniedziałek - piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com;
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa
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