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MARKA LUXDECOR hobby&craft  

PRODUKT Chalk-it 

Szablon dekoracyjny  

 

• Do kreatywnej dekoracji 

wnętrz 

• Prosty w zastosowaniu  

• Służy do wykonywania 

oryginalnych wzorów na 

różnych powierzchniach 

 

WŁAŚCIWOŚCI Wysokiej jakości, trwały, elastyczny, plastikowy szablon dekoracyjny przeznaczony do 

wielokrotnego użycia. Doskonale nadaje się do dekoracji wykonywanych na ścianach, 

meblach, na papierze, drewnie, tkaninie, szkle, ceramice oraz jako dodatek do techniki 

decoupage. Do wykonywania dekoracji zaleca się stosowanie farb do szablonów z serii 

Primacol® decorative, w wygodnych w użyciu tubkach z gąbkowym aplikatorem. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA  

Podłoże powinno być równe, oczyszczone, osuszone, wolne od kurzu i tłustych plam. Za 

pomocą poziomnicy wyznaczyć miejsce malowania. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Przed zastosowaniem na głównej powierzchni należy przeprowadzić próbę na kawałku 

tektury. Czysty szablon przyłożyć do ozdabianej powierzchni, tak by dobrze do niej przylegał. 

Przykleić za pomocą papierowej taśmy. Wlać na paletę trochę farby - farba powinna być dość 

gęsta i dobrze rozmieszana, lub zastosować farbę do szablonów z serii Primacol® decorative. 

 

Dekorowanie 

Umoczyć pędzelek gąbkowy w farbie lub skorzystać z aplikatora, nadmiar farby odsączyć na 

kawałku papieru kuchennego i przystąpić do dekorowania powierzchni. Nakładać kolor lekko 

tamponując, ostrożnie, tak aby farba nie dostała się pod szablon, w razie potrzeby wytrzeć 

nadmiar farby papierem. 

Cieniowanie otrzymuje się poprzez nakładanie stopniowo kolejnych kolorów lub warstw farby, 

zaczynając od najjaśniejszego, natomiast stopniowanie koloru uzyskuje się poprzez 

nakładanie kolejnych warstw farby. 

Szablon również może służyć do wykonywania płaskorzeźb przy użyciu past strukturalnych. 

Bardzo ciekawe efekty można uzyskać stosując łącznie z szablonami inne produkty systemu 

Primacol® decorative, np. farby o efektach metalu (werniksy), farby specjalne, np. Primacol 

Neon (świecąca w ciemności) itp. 

 

Następnie szablon i narzędzia dokładnie umyć wodą. Niektóre szablony posiadają specjalny 

znacznik, który umożliwi ich dopasowanie przy wielokrotnym nakładaniu farbą. 

 

SKŁADOWANIE Przechowywać w suchym pomieszczeniu.  

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny. Produkt łatwopalny.  
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DANE TECHNICZNE 

 

Postać  Elastyczny plastikowy arkusz Mycie  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. 

 

 

 

 

 

 

 

  


