W ALLPAPER

PASTE

Os nossos papéis de parede pintados Farrow & Ball são extraordinários porque
são produzidos usando tintas ecológicas à base de água e métodos tradicionais.
A nossa cola para papel de parede foi concebida
especificamente para trabalhar em harmonia com os
papéis de parede Farrow & Ball. Cada tubo de cola
prepara 5 rolos em condições normais.
PREPARAÇÃO
1) Retire a saqueta de cola do tubo.
2) Deite o volume de 7 tubos de água fria limpa
(aproximadamente 6 litros) num balde. Agite e adicione
o pó lentamente continuando a agitar.
3) Espere 3 minutos e agite de novo. A sua cola para
papel de parede está pronta a ser utilizada.
4) Consulte as instruções de colocação do papel de
parede anexas à encomenda do papel de parede.

Segurança:
Manter fora do alcance das crianças. Se for necessário
consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o
rótulo. Não pode entrar em contacto com os olhos, a
pele ou a roupa. SE ENTRAR EM CONTACTO
COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:
enxaguar cuidadosamente com água durante vários
minutos. Se usar lentes de contacto, retireas, se tal lhe
for possível. Continuar a enxaguar. EM CASO DE
INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS
ou um médico. Ficha de segurança fornecida a pedido.
Eliminação: Descartar-se do conteúdo/recipiente em
conformidade com os regulamentos locais.
Conservação:
Manter seco.

Notas:
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Notas:

Entre em contato conosco: Farrow & Ball +44 (0) 1202 876141, email sales@farrow-ball.com, Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset,
BH21 7NL, UK.
Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por
escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação
da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente.
Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto
não afecta os seus direitos estatutários.
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