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MARKA

LUXDECOR hobby&craft

PRODUKT

Chalk-it
Farba kredowa do mebli
•

Łatwa metamorfoza mebli

•

Ultra matowe wykończenie

POJEMNOŚĆ

0,125l

0,75l

WŁAŚCIWOŚCI

Farba kredowa Chalk-it to wysokiej jakości farba przeznaczona do stylizacji i renowacji
mebli. Charakteryzuje się matowym wykończeniem, dobrą przyczepnością do podłoża i
szybkim schnięciem. Daje nieograniczone możliwości dekoracyjne, począwszy od gładkiej
powierzchni po postarzony, nadszarpnięty zębem czasu wygląd. Dzięki niej metamorfoza
twojego ulubionego mebla będzie niezwykle prosta i mało pracochłonna. Farba kredowa
Chalk-it dostępna jest w bogatej gamie kolorów, które dodatkowo można rozjaśniać
(dodając farbę w kolorze Pure White), przyciemniać (dodając farbę w kolorze Graphite) oraz
mieszać ze sobą, tworząc w ten sposób swój własny unikalny kolor.
Farba kredowa Chalk-it jest produktem na bazie wody i zawiera tylko najwyższej jakości
surowce,

niemal

bezwonne,

o

bardzo

niskiej

zawartość

LZO

(lotnych

związków

organicznych).
Farba spełnia wymagania normy EN71-3: może być bezpiecznie stosowana na dziecięcych
meblach i zabawkach.
Farba jest hypoalergiczna – potwierdzone świadectwem wydanym przez Laboratorium
Badań Wyrobów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej.
Farba kredowa Chalk-it jest idealna do stosowania na większości powierzchni: drewno, PVC,
MDF, metal, szkło, kamień, cegłę i wiele innych.
PRZYGOTOWANIE

Farba kredowa Chalk-it nie wymaga usuwania starych powłok. Powierzchnia przeznaczona

PODŁOŻA

do malowania powinna być sucha, czysta, stabilna, odtłuszczona. Dla uzyskania najlepszego
rezultatu umyj ją Preparatem do mycia mebli i lekko zmatuj papierem ściernym. Na mocno
gładkie powierzchnie, w szczególności szło i plastik, zastosuj nasz Podkład gruntujący do
mebli. Użyj go również na drewno zawierające taniny.

SPOSÓB UŻYCIA

Malowanie przeprowadzaj w temperaturze 10-30oC. Przed użyciem farbę dokładnie
wymieszaj. Nanoś na powierzchnię przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Produkt
rozprowadzaj wzdłuż usłojenia drewna. W trakcie prac unikaj tworzenia się zgrubień i
zacieków. Drugą warstwę nakładaj po upływie ok. 2 godzin od zakończenia pierwszej. Po
wyschnięciu zabezpiecz powłokę Lakierem lub Woskiem do mebli Chalk-it.
Efekt jednolity:
Nanieś dwie warstwy Farby kredowej w jednym kolorze postępując zgodnie z instrukcją
malowania. Po wyschnięciu efekt jest gotowy.
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Efekt dwukolorowy
Nanieś pierwszą warstwę wybranego koloru. Po wyschnięciu (ok. 2 h) nałóż drugą warstwę
w innym kolorze. Odczekaj około 30 minut i delikatnie przecieraj wierzchnią warstwę
papierem ściernym o gramaturze 150-200, w taki sposób, aby miejscami odsłaniać kolor z
pierwszej warstwy. Skupiaj się przede wszystkim na rantach i wypukłych elementach.
Efekt postarzenia
Nałóż warstwę Farby kredowej i po upływie ok. 30 minut, posługując się papierem ściernym
o gramaturze 150-200, nierównomiernie przetrzyj malowaną powierzchnię. Szlifuj w ten
sposób, aby w poszczególnych miejscach odsłonić drewno, skupiając się przede wszystkim
na rantach i wypukłych elementach.
SKŁADOWANIE

Przechowywać w temperaturze 5-25oC w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym
oryginalnym opakowaniu. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych. Chronić przed dziećmi.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte
w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE
wodna dyspersja polimerowa, biel
tytanowa, wypełniacze mineralne,
dodatki

Czas schnięcia
całkowity

6h

Postać/ kolor

ciecz

Stopień połysku

85° < 5 głęboki mat

Zapach

charakterystyczny

Sposób nanoszenia

Pędzel, wałek

8,0-9,0

Wydajność przy 1
warstwie

do 12 m2/l

1,55-1,65 g/cm3

Mycie narzędzi

woda

Limit LZO

(kat. A/d/FW ) 130 g/l,
produkt zawiera 6 g/l.

Skład chemiczny

pH
Gęstość
Ilość warstw
Czas schnięcia
dotykowy

1-2 (druga warstwa po 2h)
do 60 min

INFORMACJE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w

PRAWNE

zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako
oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja
techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada
za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego
wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent
zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.
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