GLAMOUR EFFECT – Metaliczny Blask

Opis produktu:
 Glamour Effect Metaliczny Blask to wodorozcieńczalne efektowe pigmenty dekoracyjne
w postaci past zawierające anionowe środki dyspergujące, zwilżające oraz stabilizatory pH.
 Pasty nie zawierają żadnych żywic, glikolu etylenowego, metali ciężkich, lotnych związków
organicznych (VOC) i alkilofenoli oksyetylenowanych (APEO).
 Dzięki dużej zawartości pigmentu metalicznego tworzą niepowtarzalny mieniący efekt.
 Ożywiają i wzbogacają kolorystykę wnętrz dając szeroki wachlarz efektów.
 W ofercie dostępne są 4 kolory pigmentów dekoracyjnych Glamour Effect Metaliczny Blask:
Złoto Pustyni, Czerwony Horyzont, Brązowy Talizman, Srebro Alaski.
 Do stosowania z Lazurą Glamour Effect, innymi lakierami wodorozcieńczalnymi lub
transparentnymi farbami dyspersyjnymi.
Przeznaczenie:
Dekoracyjna pasta pigmentowa Glamour Effect Metaliczny Blask po dodaniu do Lazury Glamour Effect
służy do osiągania oryginalnych efektów dekoracyjnych wewnątrz pomieszczeń, na powierzchniach
uprzednio pomalowanych farbami białymi lub kolorowymi. Tworzy atrakcyjne powierzchnie
o efektownej głębi oraz nadaje ciekawy, metaliczny wygląd.
Sposób stosowania:
Butelkę z pigmentem dekoracyjnym Glamour Effect Metaliczny Blask przed użyciem wstrząsnąć i dodać
do Lazury Glamour Effect bezpośrednio przed użyciem. Po dodaniu efektu do Lazury Glamour Effect
dokładnie wymieszać zawartość. Maksymalny dodatek - 80 ml pasty na 1 puszkę Lazury 750 ml.
Pigmenty Glamour Effect Metaliczny Blask można dodawać również do innych lazur, lakierów wodnych
i transparentnych farb dyspersyjnych po uprzednim sprawdzeniu zgodności.
Nakładać cienką warstwę na pomalowaną wcześniej odpowiednim kolorem ścianę. W zależności
od oczekiwanego efektu można stosować nanoszenie pędzlem, wałkiem, gąbką (tamponowanie,
wcieranie) lub pacą.
Transport i przechowywanie:
Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5oC
do +40oC.
Opakowania:
Butelka 80 ml
Karton zbiorczy: 6 szt.
Okres gwarancji:
36 miesięcy
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Atesty:
Atest Higieniczny PZH

Dane techniczne:
Stan skupienia
Barwa
Zapach
Wartość pH
Gęstość (20oC)

ciecz
srebrna, złota, brązowa, czerwona
charakterystyczny
ok. 8,0
1,10 ±0,05 g/cm3

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie
z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej
Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany
informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.
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