GLITTER ULTRA SHIMMER SUOJA-AINE
Väritön, suojaava pinnoite-spray. Käytä suoraan Glitter
Ultra Shimmer -maalipinnalle.
•

Lisäsuojaa Glitter Ultra Shimmer -maalipinnalle

•

Estää kimalteen hilseilyä ja irtoamista

•

Säilyttää kimalteen loisteen

•

Helppo levittää ja kuivuu nopeasti

•

Soveltuu lähes kaikkien pintojen suojaukseen

•

Sisäkäyttöön

colornova.fi

rustoleum.fi

GLITTER ULTRA SHIMMER SUOJA-AINE
Käytä suoraan Glitter Ultra Shimmer -maalipinnalle
antamaan lisäsuojaa. Väritön pinnoite estää kimalteen hilseilyä ja irtoamista sekä säilyttää kimalteen
loisteen. Sopii useiden pintojen suojaukseen, kuten
puu, metalli, rottinki, lasi, keramiikka, savi, polystyreeni, paperi, muovi sekä monet muut materiaalit.
Käsittelyolosuhteet
Käytä ulkona tai tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kuten
avoimessa autotallissa. Käytä +10-32°C:n lämpötilassa ja alle

Glitter Ultra Shimmer Suojaaineen lisäksi tarvitset:
Rust-Oleum Glitter Ultra
Shimmer -maali

Riittoisuus:
N. 3,6m² / purkki (400ml)*

60%:n kosteudessa, jotta suoja-aine kuivuu kunnolla. Vältä
suihkuttamista tuulisissa ja pölyisissä olosuhteissa. Suojaa
ympäristö maalisumulta.

Kuivumisaika**:
Uudelleenkäsiteltävissä heti
Kosketuskuiva 20min
Pinta kovettunut 24h

Suojauskäsittely

Pakkauskoot: 400ml

Kun sekoituskuula alkaa kilistä, ravista purkkia voimakkaasti
minuutin ajan. Ravista käytön aikana usein. Jos sekoituskuula ei kilise, ÄLÄ LYÖ PURKKIA, vaan ota yhteyttä tuotteen
maahantuojaan. Pidä purkki pystyssä n. 30cm:n etäisyydellä
suojattavasta pinnasta ja suihkuta vakain, edestakaisin, hiukan
limittäisin liikkein. Pidä purkki samalla etäisyydellä pinnasta.
Pidä purkki liikkeessä suihkuttaessa. Levitä pinnalle vähintään
kaksi tai useampaa ohutta kerrosta muutaman minuutin
välein.

* Riittoisuus voi vaihdella pinnan sekä sen karheuden ja huokoisuuden mukaan.
** Ajat perustuvat +21°C:een ja 50%:n ilman
suhteelliseen kosteuteen. Viileämmällä ilmalla
kuivumisaika pitenee.

Värisävyt

Tukos

Jos venttiili tukkeutuu, irroita suutin ja huuhdo se liuottimessa,
esim. lakkabensiinissä. Älä työnnä naulaa tai muuta esinettä
suuttimeen.

Käytön jälkeen

Kun lopetat suihkutuksen, käännä purkki ylösalaisin ja puhdista venttiili painaen suihkutuspainiketta 5 sekuntia. Puhdista
kuivumaton maali lakkabensiinillä. Hävitä purkki paikallisten
määräysten mukaisesti. Älä polta äläkä laita talousjätteisiin.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä
käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat
vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen.
Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 10/2018.
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Väritön

