W ALLPAPER

PASTE

Malowane tapety firmy Farrow & Ball mają wyjątkowy charakter, ponieważ do ich
produkcji wykorzystujemy tradycyjne metody i farby na bazie wody, które nie
niszczą środowiska.
Formuła kleju została stworzona specjalnie aby
harmonijnie współdziałać z tapetami Farrow&Ball . W
normalnych warunkach standardowe zużycie to jedna
tubka kleju na 5 rolek tapety.
PRZYGOTOWANIE
1) Wyciągnąć saszetkę z klejem z tubki.
2) Wlać do wiadra 7 tubek (lub około 6 litrów) czystej i
zimnej wody. Cały czas mieszając dodawać powoli
proszek.
3) Odstawić na 3 minuty, a następnie ponownie
wymieszać. Klej do tapet jest gotowy do użycia.
4) Prosimy zapoznać się z instrukcją kładzenia tapety,
którą dołączono do zamówienia.

Bezpieczeństwo:
Chronić przed dziećmi. W razie koniecznosci
zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik
lub
etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na
odzież. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
Umyć dużą iloscią wody z mydłem. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli
są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W
PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego
samopoczucia skontaktować się z OSRODKIEM
ZATRUĆ lub z lekarzem. Karta charakterystyki
dostępna na żądanie. Usuwanie: Zawartość/pojemnik
należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Przechowywanie:
Przechowywać w suchym miejscu.
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Kontakt z nami: Farrow & Ball +44 (0) 1202 876141, email sales@farrow-ball.com, Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL,
UK.
Wyłączenie odpowiedzialności: informacje podane w arkuszu technicznym lub porada techniczna – ustna, pisemna lub w drodze eksperymentu ma jedynie charakter doradczy i została udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyż umiejętności malowania oraz warunki panujące w danym
miejscu pozostają poza kontrolą firmy. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Firma nie ponosi
odpowiedzialności za rezultaty korzystania z produktu ponad wartość produktu. Powyższe oświadczenie nie wyłącza przysługującego klientowi
prawa ustawowego.
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