PRODUKTRÅD
WALLPAPER PASTE

Tillgänglighet:

För fem rullar.
Tillgänglig direkt från Farrow & Ball, våra visningslokaler samt utvalda återförsäljare
världen över.

Användning:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Avlägsna den inre klisterpåsen från röret
Häll 8 rör (6 liter) rent och kallt vatten i en hink
Rör om vattnet samtidigt som du tillsätter pulvret långsamt
Låt stå i 3 minuter
Rör om igen. Tapetklistret kan nu användas
Följ tapetseringsanvisningarna som medföljer tapetleveransen

Förvaring:

Den här produkten är vattenbaserad och måste skyddas mot frost och extrema
temperaturer. Använd inom 6 månader från inköpsdatumet. Vi accepterar ingen
ansvarsskyldighet för försämrat innehåll eller försämrad förpackning efter detta datum.

Bortskaffning:

Bortskaffa inte produkten i vattendrag trots att den är vattenbaserad. Avfallsmaterial måste
bortskaffas i enlighet med Miljöskyddslagen 1990 samt relevanta bestämmelser i samband
med denna lag. Mer information finns hos din lokala miljöskyddsmyndighet.

Hälsa och säkerhet:

Sörj för god ventiliation vid applicering och torkning. Vid kontakt med ögonen ska du
genast spola med mycket vatten och kontakta läkare. Undvik kontakt med huden och
ögonen. Tvätta omedelbart med rikligt med tvål och vatten eller en särskild hudrengöring
efter hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn.

Blötningstid:

VIKTIGT! Låt papperet blötas i cirka 5 minuter tills det blir böjligt.
Undvik krympning genom att inte använda för mycket klister eller dra i tapeten.
Alla våra tapeter är numrerade och ska hängas i angiven ordning.
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Friskrivningsklausul:
Friskrivningsklausul: Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade)
utgör riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll.
Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen
ansvarsskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.
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