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- Nadaje wnêtrzu niepowtarzalny wygl¹d,

- Proste wykonawstwo.

- Efekt refleksu œwietlnego,

W£AŒCIWOŒCI

DATA WYDANIA:

Przeznaczony   jest   do   podkreœlania, rozœwietlania tynków dekoracyjnych, farb oraz tapet natryskowych.

OPIS WYROBU

MAGICZNY BLASK SD 622 - jest lakierem opartym na bazie wysokiej jakoœci wodorozcieñczalnych polimerów
z dodatkiem drobin brokatu. Pozwala uzyskaæ na malowanej powierzchni atrakcyjne refleksy œwietlne.
Zastosowanie dodatków uszlachetniaj¹cych sprawia,¿e MAGICZNY BLASK SD 622 jest ³atwy w aplikacji,
posiada wysok¹ elastycznoœæ. Jest materia³em bezwonnym, przyjaznym dla cz³owieka i œrodowiska. Pozwala
na mno¿enie efektów dekoracyjnych.

PRZYGOTOWANIE POD£O¯A

Pod³o¿e przeznaczone do malowania powinno byæ suche, czyste, wolne od kurzu, t³uszczu, py³u i innych zanie-
czyszczeñ. Pod³o¿e nale¿y starannie oczyœciæ poprzez mechaniczne odkurzanie lub za pomoc¹ szmatki.

MIESZANIE

SD 622 - jest dostarczany w postaci gotowej do u¿ycia. Przed nak³adaniem zawartoœæ pojemnika nale¿y 
dok³adnie wymieszaæ. Uwaga! MAGICZNEGO BLASKU SD 622 nie wolno mieszaæ szybkoobrotowymi mieszad³ami.  

SPOSÓB APLIKACJI

Nak³adanie MAGICZNEGO BLASKU  wykonujemy po ca³kowitym wyschniêciu materia³u u¿ytego  jako podk³ad.
Nanosimy  go pêdzlem, wa³kiem, tamponem, g¹bk¹ itp.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
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Wyrób powinien byæ transportowany i magazynowany w opako aniach
12 miesiêcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosiæ od +5°C do +25°C.
Chroniæ przed mrozem.

oryginalnych i nie naruszonych w  przez

DANE TECHNICZNE

o o- temperatura pod³o¿a i otoczenia podczas stosowania wyrobu: od + 5 C do + 25 C,
- czas schniêcia: Oko³o 6 godzin pomiêdzy poszczególnymi warstwami. Ca³kowite utwardzenie po 7 dniach.

2- wydajnoœæ: Oko³o 15m /litr przy jednej warstwie w zale¿noœci od ch³onnoœci pod³o¿a i u¿ytego narzêdzia.
3- gêstoœæ:  1,00 kg/dm ,

- narzêdzia nale¿y czyœciæ wod¹ bezpoœrednio po zakoñczeniu pracy,
- kolor: mleczno-bia³y po wyschniêciu bezbarwny,
- brokat: z³oto, srebro hologramowe, miedŸ,
- drobiny brokatu - 0,008''.

wiaderko - 1litr

OPAKOWANIE
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J. P. COVER Sp. z o.o. 
technologicznego.

 zastrzega sobie równie¿ pe³ne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju

J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje w³aœciw¹ jakoœæ produktu, nie ma jednak wp³ywu na warunki i sposób jego 
zastosowania. Producent nie odpowiada za pracê Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powy¿ej informacje 
zosta³y podane w dobrej wierze wed³ug aktualnego stanu wiedzy I doœwiadczenia praktycznego, co nie zwalnia od
odpowiedzialnoœci za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej I BHP.

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady i szkody powsta³e w wyniku ³¹cznego stosowania 
naszych produktów z materia³ami pochodz¹cymi z oferty innych producentów, a tak¿e w przypadku wprowadzania
jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i u¿ytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treœci w kolejnych edycjach karty technicznej bez wczeœniejszego
informowania o tym fakcie odbiorców.

ATESTY

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Wyrób niepalny. Podczas prac stosowaæ podstawowe przepisy BHP. Nale¿y chroniæ skórê i oczy, w razie 
podra¿nienia przemyæ starannie wod¹ i skonsultowaæ siê z lekarzem.
Chroniæ przed dzieæmi!

BHP

MAGICZNY BLASK


