Primacol® dekorativ – Speciel fernis [Golden Dust]

Speciel fernis er den del af Primacols Dekorative serie til
vægdekoration. Det giver en dekorativ effekt som ved brug af
brokade. De følgende varianter kan købes: Red–Blue, Magic
Blue, Snow, Diamond, Golden Dust.

1. PRODUKTEGENSKABER

Dette produkt giver et gennemsigtigt lag med specielle decorative effecter, som
afhænger af typen af brocade. Varnish Diamond – sølv med en smule ultraviolet, Golden
Dust – guld, Magic Blue – ultraviolet, Red–Blue – tofarvet brokade. Snow – skinnende
brokadeflager.
Speciel Fernis er nem at bruge. Den er til indendørs brug. Brugen af fernish på væggen
skaber en magisk atmosfære og giver det indendørs et svagt genskin. Speciel Fernis kan
også bruges på gamle vægge for at få dem til at skinne med et nyt, attraktivt og original
look.
2. TEKNISKE DATA

Karakteristik:
Udseende:
Farve:
Lugt:
Berøringstør:
Fuld tørretid:
Rækkeevne:
Værktøjsrengøring:
Opløsning:
Udløbsdato:

Vandakryldispersion
Tyk væske
transparent med farvebrokade
mild, specifik
1-3 timer
24 timer
8-14 m2/1 liter
Varmt vand med rengøringsmiddel
Vand
24 måneder fra produktionsdato, brug indenfor 4 dage

3. PÅFØRING

Omrør grundigt før brug. Det anbefales ikke at bruge Speciel Fernis i temperaturer under
5° C. Fortynd ikke med vand. Det næste lag kan påføres efter 3 – 4 timer. Speciel Fernis
skal påføres med rulle eller pensel. Husk at vaske dit værktøj med vand efter brug.
Udluft rummet indtil al lugt er væk.

4. OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal være solid, tør, ren, fri for olie, fedt, støv og voks. Meget absorberende
overflader skal først behandles med primer. Rå puds kan først males efter 4 uger. Rå
overflader skal først renses med vand og rengøringsmiddel.
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5. STORAGE
Opbevar ved 5 - 30° i en tætlukket, original beholder på et tørt sted. Udsæt ikke for direkte sollys.
Holdbarhed 36 måneder fra produktionsdato. Brug indenfor fire dage efter åbning.
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