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Opis produktu
Nordsjö Master Wood Paint Indoor 15 jest półmatową,
wodorozcieńczalną farbą do drewna i metalu,
zapewniającą wytrzymałą powłokę. Farba
rekomendowana do malowania wewnętrznych
powierzchni, takich jak: drzwi, futryny, listwy
przypodłogowe i elementy dekoracyjne ze stali
nierdzewnej.
* Wysoka siła krycia
* Odporna na zmywanie
* Łatwa aplikacja
 
Stosowanie
W przypadku pierwszego malowania nieobrobionej
stolarki w pomieszczeniach, najpierw należy zagruntować
ew. słoje odpowiednią farbą podkładową. Następnie
zagruntuj farbą Nordsjö Master Wood Primer Indoor.
Zaszpachluj następnie w razie potrzeby. Nałóż 2 warstwy
farby Nordsjö Master Wood Paint Indoor 15. W razie
przemalowywania należy stolarkę umyć i zeszlifować w
celu zmatowienia. Zaszpachluj w razie potrzeby. Zagruntuj
farbą Nordsjö Master Wood Primer Indoor. Nałóż 2
warstwy farby Nordsjö Master Wood Paint Indoor 15. Nie
należy malować w temperaturze poniżej +5 ºC. 
 
Zdrowie i środowisko
Warstwa farby może wydzielać niebezpieczne pyły i/lub
opary podczas szlifowania lub obróbki za pomocą
opalarki. Należy pracować w dobrze wywietrzonych
pomieszczeniach. Trzeba stosować odpowiednie środki
ochrony indywidualnej (ochrona dróg oddechowych) w
przypadku niedostatecznej wentylacji. 

Dane techniczne:
 
Połysk: 15
Czas schnięcia 23°C 50% RF: zupełnie
sucha po 2 godzinie, Druga warstwa po 12
godzinach
Temp. powietrza/obiektu: min. +5°C
Wilgotność RF: 40-80% RF (65% RF
optymalnie)
Rozcieńczanie: woda
Narzędzia: pędzel, wałek, pistolet do
malowania natryskowego
Wydajność: 8-10 m 2/l
Opakowanie: 2,5 litrów
Podkłady: BW i BC
Czyszczenie: woda z mydłem
Przechowywanie: w temp. powyżej zera
VOC: (kat.A/d) 130g/l Zawiera maks.
90g/l
Niniejsza deklaracja dotyczy koloru białego.
W przypadku innych
kolorów wartości mogą być inne.
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