
 

 

 
Cameleo 

manufacturer of paints and plasters 
 

    ul. Popiełuszki 27, 63-100 Śrem, Poland      

 

OPIS VÝROBKU       
CAMEBROKAT je dekoračný brokát pre efekty 
FARBA  
STRIEBRO, ZLATO, STRIEBRO (HOLOGRAM), ZLATO 
(HOLOGRAM) 
PRÍPRAVA PODKLADU  
Príprava podkladu by mala byť v súlade s určitým 
dekoračným efektom. Detaily sú k dispozícii na webo
stránkach www.cameleo.pl a Technickom liste 
Dekoratívneho efektu   
PRÍPRAVA VÝROBKU  
Výrobok premiešajte s vybraným dekoračným výrobkom 
Cameleo.  
APLIKÁCIA  
CAMEBROKAT je treba naniesť na skôr pripravený povrch. 
Detaily sú k dispozícii na webových stránkach 
www.cameleo.pl   a Technickom liste Dekoratívneho efektu 
TECHNICKÉ INFORMÁCIE  
SPRÁVNA TAŽKOSŤ: 1,37 g/cm³ 
PODMIENKY NANÁŠANIA  
Teplota nanášania +10ºC až +30ºC   
SKLADOVANIE A PREPRAVA  i  
Skladujte v tesne uzavretých nádobách za teploty  +5
+25oC. Produkt citlivý na mráz.  Chráňte pred slnečným 
žiarením.  
MINIMÁLNA TRVÁNLIVOSŤ: 18 mesiacov od dátumu výroby 
v originálne uzavretom balení (dátum výroby na obale) 
BALENIE 
10 g, 60 g 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Nehorľ
výrobok V prípade požiaru používajte hasiace metódy 
vhodné k podmienkom prostredia.  
V prípade kontaktu s kožou premývajte veľkým množstvom 
vody s mydlom. V prípade podráždenia kože obráťte sa na 
lekára. 
V prípade kontaktu s očami: vypláchnite vodou. V
silnému prúdom, vzhľadom na riziko poškodenia rohovky.  V 
prípade sensibilizácii obráťte sa na lekára. 
Inhalačná otrava: zaistiť prístup čerstvého vzduchu.  V 
prípade že príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára.
V prípade požitia: vypláchnuť ústa veľkým množstvom vody 
V prípade že príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára. 
Podrobné informácie možno nájsť v technickom liste 
POZNÁMKY 
Výrobok pred použitím dôkladne premiešajte s vybraným 
dekoračným výrobkom Cameleo. V prípade práce na 
plochách väčších ako predpokladané podľa výnosnosti 
jednotkového blaenia je nutné premiešať obsah 
jednotkových balení v jednom zbernom balení.
Farby uvedené v marketingových materiáloch sa môžu líšiť 
od farby maľovaného povrchu, v závislosti od jej štruktúry a 
podmienok okolia a spôsobu vykonania efektu.
Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a 
použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, 
nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle.  V každom 
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