Glitter Magic Suojalakka 400ml
Rust-Oleum Little Stars Glitter Magic suojalakka
estää värittömällä pintakerroksella Little Stars
Glitter Magic kimalteen hilseilyä ja haalistumista
sekä säilyttää kimalteen loisteen. Sopii useiden
pintojen suojaukseen. Turvallinen lapsille –
Eurooppalaisen lelujen turvallisuusstandardin
EN 71-3 mukainen. Erinomainen vaihtoehto
lasten lelujen ja tarvikkeiden suojaamiseen.
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•
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Sisäkäyttöön
Sopii usean pinnan suojaukseen
Käytä yhdessä Glitter Magic spraymaalin kanssa
Suojaa glitterviimeistelyä hilseilyltä ja haalistumiselta
Väritön koostumus
Hyväksytty lasten leluille
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Glitter Magic Suojalakka 400ml
Rust-Oleum Little Stars Glitter Magic suojalakka
estää värittömällä pintakerroksella Little Stars
Glitter Magic kimalteen hilseilyä ja haalistumista
sekä säilyttää kimalteen loisteen. Sopii useiden
pintojen suojaukseen kuten puun, metallin,
rottingin, lasin, keramiikan, saven, polystyreenin,
paperin, muovin sekä monelle muulle materiaalille.
Eurooppalaisen lelujen turvallisuusstandardin EN
71-3 mukainen, turvallinen lapsille. Erinomainen
vaihtoehto lasten lelujen ja tarvikkeiden
suojaamiseen.
Esikäsittely: Suojaa ympäristö maalisumulta. Pinnan tulee
olla puhdas irtonaisista maalihiukkasista, ruosteesta,
vahasta, öljystä ja rasvasta.

Käyttö: Ravista purkkia, kunnes sekoituskuula alkaa
kilistä, minkä jälkeen jatka ravistamista vielä 1 min ajan.
Ravista säännöllisesti myös käytön aikana. Pidä purkki n.
30 cm:n päässä maalattavasta pinnasta ja suihkuta vakain
edestakaisin, hieman limittäin liikkein. Parhaan tuloksen
saat, kun pidät purkin samalla etäisyydellä pinnasta ja
jatkuvassa liikkeessä. Suihkuta useampia ohuita kerroksia.
Odota muutama minuutti kerrosten suihkuttamisen
välillä.

Työvälineiden puhdistus: Käännä purkki käytön
jälkeen ylösalaisin ja suihkuta 2–3 sek. ajan puhdistaaksesi
suuttimen.

Huomioitavaa: Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Painesäiliö voi revetä kuumennettaessa. Ärsyttää ihoa.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

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 08/2021.
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Little Stars Glitter Magic
suojalakan lisäksi
tarvitset:
• Maalarinpesuainetta

Riittoisuus:
Noin 1,6m²/purkki*
Kuivumisaika:
• Kosketuskuiva 20 min
kuluttua
• Uudelleen
maalattavissa 1h
kuluttua
• Täysin kuiva 24h
kuluttua
Pakkauskoko: 400ml
* Riittoisuus voi vaihdella
menetelmän, maalausnopeuden ja
pinnan huokoisuuden mukaan.

Värisävy:
Väritön lakka

