W ALLPAPER

PASTE

Hos Farrow & Ball er vores malede tapeter ekstraordinære, idet de er fremstillet
vha. vores miljøvenlige vandbaserede malinger og traditionelle metoder.
Vores tapetpasta er udviklet specifikt til at fungere
sammen med Farrow & Balls tapeter. Hvert pastatube
indeholder nok pasta til fem ruller under normal
forhold.
KLARGØRING
1) Fjern pastaposen fra tuben.
2) Fyld en spand med 7 tuber (cirka 6 liter) rent, kold
vand. Rør rundt i vandet, og hæld pulveret langsomt i,
mens du fortsat rører rundt.
3) Lad blandingen stå i 3 minutter, og rør derefter rundt
igen. Din tapetpasta er klar til brug.
4) Se instruktionerne for ophænging af tapetet, der
følger med tapetet.

Sikkerhed:
Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis
der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller
etiketten. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud
eller tøj. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med
rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED
ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I
tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION
eller en læge. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning
rekvireres. Bortskaffelse: Bortskaf indholdet/beholderen
for at overholde den lokale lovgivning.
Opbevaring:
Opbevares et tørt sted.

Bemærkninger:
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Bemærkninger:

Kontakt os: Farrow & Ball +44 (0) 1202 876141, email sales@farrow-ball.com, Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL,
UK.
Disclaimer: Oplysningerne i disse datablade og teknisk rådgivning - uanset om mundtligt, skriftligt eller ved hjælp af forsøg - er vejledende og er
afgivet i god tro, men uden garanti, da dygtighed applikation og betingelser er uden for vores kontrol. For yderligere information, kontakt venligst
vores kundeservice. Vi påtager os intet ansvar for udførelsen af de produkter, der udspringer af en sådan brug, ud over værdien af det af os leverede
varer. Dette påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.
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