COLOR SYSTEMS LTD.

Johnstone’s Joncryl е висококачествен акрилен грунд за
вътрешна и външна употреба върху повърхности от чисто
дърво, гипс, гипсокартон, цимент и керамика. Грундът е
със слаб мирис, бързо съхнещ и осигурява идеална
основа за следващите слоеве боя. Белият цвят на грунда
го прави изключително полезен за корекция на нови
стени и безпроблемно нанасяне на цветни и бели
продукти върху подготвените с него повърхности.

За вътрешна и външна употреба.

Морко: 77 μm, сухо: 24 μm.

•
•
•

Бързо съхнещ, без мирис.
Подходящ за вътрешна и външна употреба върху
дърво, мазилка, гипс и др.
Висококачествен бял основен грунд на база на
акрилни смоли

Всички повърхности за боядисване трябва да са чисти,
сухи, обезмаслени и здрави. Повърхности, боядисани с
гланцова боя се награпяват с шкурка и почистват.
Избягвайте вдишването на прах. По време на шлайфане
носете подходящи предпазни средства.

Разбъркайте добре преди употреба и
нанасяйте с четка или валяк.
Подходящ и за нанасяне чрез
пръскане. При боядисване с четка
разнасяйте добре материала. Не
нанасяйте при температура под 10˚С.

Дърво, мазилка, гипс, цимент, керамични тухли и др.

Брилянтно бял цвят.

Не се определя.

32%
Отстранете колкото се може повече
продукт от инструментите преди
почистване. Затворете опаковката
плътно. Измийте инструментите със
сапун и вода непосредствено след
работа и си изцедете. Не изсипвайте
продукта в канализацията.

Приблизително 12-14 кв.м. от литър в
зависимост
от
абсорбиращата
способност на повърхността.

На допир: 1 часа.
Повторно нанасяне след 1-2 часа.

За да се избегне риска от разливане, винаги
съхранявайте и транспортирайте опаковките изправени
и плътно затворени. Пазете от замръзване.

• Осигурете добра вентилация по време на работа и
съхнене.
• Избягвайте контакт с кожата и очите.
• В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с
вода и потърсете лекарска помощ.
• В случай на контакт с кожата, изплакнете обилно0 с
сапун и вода.
• При пръскане не вдишвайте от материала, носете
подходящи дихателни предпазни средства.
• Съхранявайте на недостъпни за деца места.

1л., 2.5л. , 5л.
Чиста вода.

Минимално съдържание на ЛОС 0-0.29%.
ЛОС (летливи органични съединения) имат отношение
към замърсяването на околната среда.
Допустими стойности в ЕС за този продукт (Кат. А/д):
150 гр./л. (2007) / 130гр./л. (2010).
Този продукт съдържа макс. 3 гр./л. ЛОС.

Decorative Coatings UK and Ireland SigmaKalon UK Limited, Huddersfield Road, Bristall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA
Официален вносител в България: Колор Системс ЕООД, гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков 37, тел./факс: 02 986 41 58

