Farba Tablicowa firmy Rustoleum zmieni prawie każdą powierzchnię w
tablicę. Może być nakładana na drewno, kamień, płyty karton-gipsowe, tynk,
szkło, beton, terrakotę, płyty pilśniowe itp. Stwórz powierzchnię użytkową na
której możesz pisać a potem ścierać!
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WYSTARCZY PRZYGOTOWAĆ: Wyczyść powierzchnię i odczekaj aż wyschnie.
Jeżeli malujesz goły metal lub drewno należy najpierw zagruntować –
najlepiej farbą lateksową.
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I MALOWAĆ: Użyj dobrej jakości pędzla o włosiu syntetycznym, wałka lub
gęstej gąbki do malowania która zagwarantuje gładkie wykończenie. Dla
uzyskania najlepszych rezultatów zalecany jest wałek. Drugą warstwę
można nakładać po 4 godzinach. Schnie na dotyk po 30 minutach.
Lateksowa formuła gwarantuje łatwe mycie za pomocą wody z mydłem.
Jedna puszka wystarcza na 8 – 11 metrów kwadratowych jednej warstwy.
Należy odczekać 3 dni przed rozpoczęciem użytkowania. Po wyschnięciu
farba nie jest toksyczna.
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INFORMACJE OSTRZEGAWCZE:
P102: Chronić przed dziećmi.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P302+P352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać dużą ilością wody i udać się
do lekarza.
P501: Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC): Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO. Dopuszczalna
zawartość LZO od 1 stycznia 2010 wynosi 200 g/l.
SKŁADNIK
nr CAS
Kwartz
14808-60-7
Ester
25265-77-4
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Dystrybutor:
Spinex-Stępniak Sp.j.
Biuro i magazyn:
Ul. Paganiniego 3A,
02-401 Warszawa
Tel. +48 22 753 11 61
www.spinex.pl
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