ТОВ «Топ Лак Україна»
Інструкція з використання лакофарбових матеріалів.
1. Перед використанням лакофарбових матеріалів кожен працівник повинен пройти технологічний
інструктаж та інструктаж з техніки безпеки при виконанні робіт.
2. Перед використанням фарби необхідно ретельно перемішати лінійкою складові компоненти
протягом 5-10 хвилин до отримання однорідного кольору фарби. У разі переливання фарби в іншу
ємність необхідно повністью змити розчинником залишки компонентів зі стінок тари.
3. Для виключення помилок у підборі кольору, маляру необхідно обов’язково провести
КОНТРОЛЬНЕ НАНЕСЕННЯ фарби на спеціальну тестову пластину з чорною смужкою (для
контролю покривної здатності). Це необхідно для порівняння кольору тестового зразка з
оригінальним. Тестовий зразок кольору необхідно порівнювати при достатньому освітленні після
повного висихання фарби. Проводити фарбування виробів повністю можна тільки після перевірки
відповідності відтінку кольору тестового зразка з оригінальним кольором.
4. Для контрольної перевірки відповідності кольору використовувати не більше 100 г фарби. У
разі використання для контрольного зразка більше 100г фарби або після фарбування виробів у
повному обсязі претензії щодо якості підбору кольору та якості матеріалів не приймаються.
5. Застосування лакофарбових матеріалів (порядок змішування з добавками та затверджувачами,
дотримання температурних показників при нанесенні та сушці і т.п.) необхідно проводити тільки у
відповідності з технічною документацією. Змішування з затверджувачами, каталізаторами,
активаторами та добавками проводити безпосередньо перед використанням. Час життєздатності
готової суміші вказано в технічній документації і залежить від виду використаних матеріалів та
температури.
6. Інформація, що міститься в технічній документації, ґрунтується на наших сучасних знаннях і
досвіді. Враховуючи можливість існування багатьох факторів, які можуть впливати на процес
приготування та нанесення наших продуктів, дана інформація не звільняє користувача від
розробки та проведення власних тестів; а також дана інформація не гарантує ні конкретні
властивості, ні придатність продукції для специфічних цілей. Будь які описи, картинки,
фотографії, вказівки, пропорції, вагові співвідношення і т.п., наведені в технічній документації,
були направлені тільки для загальної інформації. Вони можуть змінюватися з боку виробника без
попереднього інформування і не являють собою узгоджену договірну якість продукції (інструкція
по використанню). Остання версія замінює всі попередні. З останньою версією Ви можете
ознайомитись на сайті виробника продукції або у Вашого постачальника продукції.
7. Заборонено застосування розчинників, каталізаторів і технологічних прийомів інших фірм, не
передбачених технічною документацією.
8. Зберігати комплекти лакофарбових матеріалів необхідно тільки в герметично закритій тарі, в
сухому місці при температурі 18-220С.
9. Технологічні інструкції щодо застосування продуктів на сайті: www.feyco.com.ua
або по телефону: (067) 283 8835; (050) 388 6896; (050) 338 9839.
ЗАМОВНИК (споживач): ____________________________________________
(Назва підприємства)
З вищенаведеною інструкцією ознайомлений. Кожен пункт зрозумілий, зобов’язуюсь виконувати:

_______________
(Дата)

______________________________________
(Посада, підпис, П.І.Б.)

