felújított bútorok

·

tejfesték

vintage kiegészítők · dizájner-textilek
 Ha vegyi úton távolítottad el az előző festékréteget (azaz
leoldottad, nem csiszoltad), semlegesítsd a felület
kémhatását: töröld át víz és ecet fele-fele arányú keverékével
festés előtt.

Az Extra-Bond elősegíti, hogy a tejfesték előzőleg felületkezelt vagy
más nem-porózus felületekre is tökéletesen tapadjon. Használhatod
üveg, zománc, rozsdagátlóval kezelt fém, illetve lakkozott, sellakkal
vagy poliuretánnal kezelt felületeken és sokféle műanyagon.
Nem toxikus, környezetbarát, hipoallergén és oldószermentes
adalékanyag.

ÚTMUTATÓ AZ
EXTRA-BOND HASZNÁLATÁHOZ
Fontos: kérjük, olvasd végig az egész utasítást használat előtt!
1. Alaposan tisztítsd meg a festendő felületet minden zsíros, poros
szennyeződéstől. Olyan tisztítószert használj, ami nem hagy
szappanos vagy olajos maradványokat a felületen. A kemény,
fényes felületeket előzőleg csiszold át finom csiszolópapírral.
2. Készítsd elő a felületet attól függően, hogy milyen anyagra
szeretnél festeni:

 FIGYELEM: a régi festékréteg lecsiszolásakor ólom kerülhet a
levegőbe a festékporból. Az ólom mérgező, súlyos
betegségeket, akár agykárosodást is okozhat. Kismamák és
kisgyerekek feltétlenül kerüljék! Viselj légszűrő maszkot, és
HEPA-szűrős porszívóval, illetve nedves ronggyal takaríts fel.
3. Mérj ki két rész bekevert tejfestéket és egy rész Extra-Bond-ot,
majd keverd össze őket. A festék tapadását tovább növelheted, ha
egy rész festékhez egy rész Extra-Bond-ot keversz. Az Extra-Bond
felvitele legalább 15°C hőmérsékleten történjen.
4. Az első és a második festékréteg felvitele között hagyj legalább 2
óra száradási időt. A második réteg tejfestékbe már nem szükséges
Extra-Bond-ot keverned.
Javasoljuk, hogy teszteld a munkafolyamatot: vidd végig az egész
eljárást egy nem látható helyen. – Például ha két rétegben szeretnél
festeni, a tesztterületet is két rétegben fesd át.
Figyelem: az Extra-Bond-ot nem ajánljuk felületzáróként való
alkalmazásra.

HOGYAN TÁROLD?

 A fém felületeket festés előtt alapozd rozsdagátlóval.

Felbontás után az Extra-Bondot szobahőmérsékleten (de mindenképp
fagypont feletti hőmérsékleten), zárt flakonban tárold. Így 1-2 évig eláll.
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ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA
A festéshez használt eszközöket egyszerűen meleg vízzel és szappannal
tisztíthatod.

ÖSSZETEVŐK
Az Extra-Bond egy koncentrált, vizesbázisú polimer-emulzió.

vintage kiegészítők · dizájner-textilek
TOVÁBBI TIPPEK
A www.azurbagoly.hu illetve a www.tejfestek.hu oldalon további
tippeket, leírásokat és érdekességeket találsz a tejfesték
felhasználásával kapcsolatban. Ha segítségre van szükséged, itt a
kapcsolatot is felveheted velünk.

FELELŐSSÉGKIZÁRÁS

Az Extra-Bond rendeltetésszerű használat esetén az egészségre
ártalmatlan.

A termékismertetőben, használati utasításon, illetve szóban közölt
információk tájékoztató jellegűek. Mivel a termékek alkalmazásának
körülményeire nincsen hatásunk, a termék használatából adódó
következményekért nem vállalunk felelősséget. – Ez természetesen nem
érinti a törvény által védett fogyasztói jogokat.

FIGYELMEZTETÉS: SZEMBE, NYÁLKAHÁRTYÁRA VAGY GYOMORBA
KERÜLVE, BELÉLEGEZVE VESZÉLYES!

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék használatával
kapcsolatos semmilyen kárért, sérülésért.

Ha bőrre kerül, bő vízzel mosd le. Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsd ki.
Belélegzés esetén menj friss levegőre. Ha szembe, nyálkahártyára kerül,
illetve lenyelés vagy belélegzés esetén azonnal fordulj orvoshoz!

Kérjük, használat előtt fontold meg, a termék megfelel-e az általad
elérni kívánt célnak, és annak használatáról a kapcsolódó kockázatok
mérlegelésével dönts!

GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ!

Ha tanácsért fordulnál hozzánk, vagy panasszal élnél, keress minket a
honlapon megadott elérhetőségeken!

EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOK

KÖRNYEZETI HATÁSOK
Az Extra-Bond nem mérgező, hipoallergén és oldószermentes (VOCtartalom: 0), így használata környezetkímélő.

Gyártja: The Old Fashioned
Milk Paint Company
Származási hely: USA.

Forgalmazza: Azúr Bagoly Kft.
www.azurbagoly.hu
www.tejfestek.hu
Minden jog fenntartva.
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