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MARKA LUXDECOR hobby&craft  

PRODUKT Chalk-it do stylizacji mebli 

 

Odtłuszczacz do stosowania 

przed malowaniem 

• Na bazie wody 

 

POJEMNOŚĆ 575 ml 

WŁAŚCIWOŚCI Odtłuszczacz Chalk-it to wysoce skuteczny środek, który łatwo usuwa wszelkie 

zanieczyszczenia, takie jak brud, tłuszcz, osady z nikotyny, pył, kurz itd. Odtłuszczenie mebli 

przed malowaniem prawidłowo przygotuje powierzchnię do dalszych prac, zwiększy 

przyczepność farby i sprawi, że efekt będzie trwalszy. Do stosowania na: drewno, MDF, PVC, 

szkło, płytki ceramiczne itp.   

 

SPOSÓB UŻYCIA Przesunąć czerwoną blokadę bezpieczeństwa w dół. Rozpylić preparat na czyszczoną 

powierzchnię. Pozostawić do zadziałania na kilka minut, a następnie przetrzeć wilgotną 

szmatką lub gąbką. Po usunięciu zabrudzeń dokładnie spłukać powierzchnię wodą i jeśli to 

konieczne wytrzeć do sucha. Po użyciu produktu przesunąć blokadę do pozycji wyjściowej. 

Uwaga! Nie są znane materiały wrażliwe na działanie preparatu, jednak sugeruje się, przed 

zastosowaniem sprawdzić działanie preparatu na powierzchnię w niewidocznym miejscu. 

 

SKŁADOWANIE Przechowywać w temp. 5-30oC w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu.  

 

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera: metakrzemian disodowy; < 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, 5-

15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycję zapachową (w tym citral). 

Zawiera citral. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Postać/ kolor Ciecz, bezbarwny Gęstość ok. 1 g/cm3 

Zapach Łagodny, charakterystyczny Sposób nanoszenia Gąbka, szmatka 

pH 13,0-14,0 Rozcieńczalnik woda 

 

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

 

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

 

 


