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MARKA LUXDECOR hobby&craft  

PRODUKT Chalk-it 

Podkład Gruntujący do stylizacji 

mebli 

• Na bazie wody 

 

POJEMNOŚĆ 0,75l 

WŁAŚCIWOŚCI Podkład gruntujący Chalk-it to biały, wodorozcieńczalny preparat, którego zadaniem jest 

przygotowanie trudnych powierzchni przed malowaniem farbami akrylowymi. Zwiększa 

przyczepność farby na gładkich i błyszczących powierzchniach, takich jak: szkło, płytki 

ceramiczne, PVC, lakierowane drewno, płyty meblowe itp. Zabezpiecza przed 

powstawaniem plam spowodowanych wydzielaniem garbników z drewna (dąb, kasztan, 

drewno egzotyczne). Zmniejsza zużycie farby na chłonnych podłożach oraz ułatwia 

przemalowanie intensywnych kolorów.  

 

SPOSÓB UŻYCIA Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczaj. Malowanie przeprowadzaj w temperaturze           

10-30oC. Przed użyciem dokładnie wymieszaj. Na przygotowane podłoże nanieś dwie 

warstwy podkładu za pomocą pędzla lub wałka malarskiego, unikając powstawania zgrubień 

i zacieków. Drugą warstwę nanieś po wyschnięciu pierwszej (ok. 1h).  

 

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże  do malowania powinno być czyste, stabilne, suche, jednolite, wolne od pyłu i 

zanieczyszczeń. W razie potrzeby umyj powierzchnię Odtłuszczaczem Chalk-it, a jeśli jest 

bardzo gładka i błyszcząca przeszlifuj papierem ściernym.  

 

SKŁADOWANIE Przechowywać w temperaturze 5-25oC w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym 

oryginalnym opakowaniu. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-

onu (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 

 

Skład chemiczny 
Woda, dyspersja polimerowa, 
pigmenty, wypełniacze węglanowe, 
dodatki 

Czas schnięcia 
dotykowy 

1h 

Postać/ kolor 
Biały  

Czas schnięcia 
całkowity 

24h 

Zapach  specyficzny Sposób nanoszenia pędzel, wałek 

pH 7-8 Wydajność  9 m2/l (jedna warstwa) 

Gęstość   Ok 1,2 g/cm3 Rozcieńczalnik woda 
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Ilość warstw   2 Limit LZO (kat A/e/FW): 30g/l. 
Produkt zawiera max. 
30g/l.   

Nanoszenie drugiej 

warstwy 
1h  

Mycie narzędzi woda z detergentem 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

  


