
Jeger Industrial 
 
Druh   Dekoratívna masa 

 
Popis   Jeger Industrial je dekoratívna masa určená pre efektnú dekoráciu povrchov s jemne 
metalickým povlakom. 

 
Príklad na použitie Efekt je určený na nanášanie stien v interiéroch. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Farby   10 odtieňov 

 
Stupeň lesku  kovový 

 
Spotreba  1 L = ± 7 m2 

 
Veľkosť balenia  1 L 

 
Riedidlo   Nepoužívať 

 
Nanášanie  Valček na dekoratívne efekty, murárske hladítko 

 
Čas na vyschnutie + - 4h 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
 
Podmienky nanášania Optimálna teplota pri maľovaní: + 5 ° C až + 25 ° C 

 
Príprava   Podklad musí byť odolný, čistý, suchý, bez prachu a odmastený. Pred nanášaním efektu 
Jeger Industrial naneste v súlade s pokynmi na nanášanie farbu Jeger Color vo vhodne zvolenej farbe. 
Počkajte 2-4 hodiny, kým farba vyschne. 
 
Nanášanie  Jeger Industrial dôkladne premiešajte. Nerieďte, výrobok je pripravený na použitie. 
Pomocou maliarskeho hladítka naneste prvú tenkú vrstvu. Efekt nanášajte po malých čiastkach a rozotrite ho v 
rôznych smeroch. Po približne 1-2 minútach jemne vyhlaďte, za pomoci maliarskeho hladítka (väčšiu hladkosť 
dosiahnete, keď hladítko jemne omočíte vo vode). Po pokrytí celého povrchu počkajte asi 2 hodiny a potom 
naneste rovnakým spôsobom druhú vrstvu. 

 
Čistenie náradia  Odstráňte prebytočnú farbu z valčeka a umyte vodou. 

  



 

Emisné limity Minimálny obsah VOC (kat. II / AI): 200 g / l (2010). Tento výrobok obsahuje maximálne 0,75 g/l 
VOC  

 

POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA OBLASTI ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI 

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Karta bezpečnostných údajov výrobku je k dispozícii na požiadanie 
zákazníka. Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pri preprave. 

 

Ochrana životného prostredia a odpadové hospodárstvo Prázdne nádoby obsahujúce zvyšky náterov by mali byť 
odosielané na zberné miesta pre tento typ odpadu. Uzavreté miestnosti s odpadom je potrebné dostatočne vetrať 
až kým zápach nezmizne. Nevylievajte kvapalné zvyšky do kanalizácie. Zvyšky by mali byť odovzdané 
špecializovaným spoločnostiam s príslušným povolením na ich likvidáciu. Prázdny obal by mal byť odoslaný na 
recykláciu. Informácie o spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú likvidáciou obalov v danom regióne, sa nachádzajú na 
miestnom mestskom úrade alebo na obecnom úrade. 

 

Preprava a skladovanie Chráňte pred mrazom. Teplota skladovania a prepravovania sa pohybuje od +5°C do 
+25°C. Doba trvanlivosti je 2 roky. Utesnite tesne obal, aby ste mohli farbu znovu použiť. Balenie nenechávajte 
otvorené príliš dlho. 

 

Informácie uvedené na karte výrobku sú založené na našich najlepších vedomostiach a praktických skúsenostiach. 
Nepovažujte ich za úplné a konečné. Nedokážeme kontrolovať podmienky, v ktorých sa výrobok používa, ani iné 
faktory, ktoré ovplyvňujú výsledný efekt a jeho použitie. Nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by vznikli 
použitím výrobku v prípade, ak sa nepostupovalo podľa návodu, v rozpore so stavebníctvom alebo na nevhodné 
účely. Vyhradzujeme si právo na zmenu vyššie uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedené 
informácie by sa mali považovať len za všeobecné odporúčania. V rámci stanovených platných právnych predpisov, 
nepreberáme žiadnu zodpovednosť za podmienky, za akých sa výrobok používa alebo za spôsob jeho použitia. 

 


