CHALK

Wax, lakk, alapozó, krétafesték

www.novasolspray.hu · www.shakingcolors.hu

KRÉTAFESTÉk SPRAY
Krétafesték spray dekorációs célokra,
Ultra matt és bársonyos felület
Tökéletes bármely felületdekorálására, akár expandált polisztirolra is. 15 percen belül szappanos
vízzel lemosható. Maximális fedés és gyors száradás. Vizesbázisú formulájának köszönhetően
környezetbarátabb, mint az oldószeres festékek.
ALKALMAZÁSA:
Számos felület dekorálására használható. Alkalmas fa-, bútorlap-, vászon, vas-, műanyag-, tábla
felületek és akár üveg festésére is. Nem tartalmaz agresszív oldószereket, ezért nem marja meg a
polisztirol felületeket sem. Ahhoz, hogy sima felületet érjünk el, több vékony réteg használatát
javasoljuk, száradás után csiszoljuk meg ﬁnoman, hogy a kívánt felületet érjük el.
TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 400ml/520cc = 2m2
Száradás: felületi 20perc, teljes 1 óra
Átfesthető ugyanazzal a festékkel 1óra után.
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HOGYAN HASZNÁLJUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre
vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal
egységesebb és simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés
befejezésével a ﬂakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a ﬂakonból, így
kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.
TIPPEK:
Ha meg szeretnéd védeni a felületet lakkal, a legmegfelelőbb a vizes-bázisú lakk, akár a PINTY PLUSAQUA, akár a PINTY PLUS – ART & CRAFT termékcsaládból. Műanyag felületen alkalmazva, PINTY
PLUS – TECH műanyag alapozó használatát javasoljuk, a legszebb fedés és végeredmény érdekében.
Ne használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető helységben alkalmazzuk.

WAX KRÉTAFESTÉKHEZ
Wax a krétafesték felületének védelméhez
selymes, bársonyos tapintás
ALKALMAZÁS:
Kezeletlen fa védelmére, felület megújítására. Kréta festékkel festett felület védelmére. Minden
esetben, selymes, sima tapintású felületet képez.
HOGYAN HASZNÁLJUK?
Rázzuk fel a ﬂakont néhány percent keresztül, majd szórjuk a felületre a waxot. Használat után puha
ronggyal polírozzuk el a felületeten. A Pinty Plus Chalk paint sprayvel festett felület esetében az
eljárás ugyanez. Ha frissen festett a felület, várjunk egy órát a festék megszáradására, majd
alkalmazhatjuk a megszokott módon. A wax rétegek között hagyjunk 30 perc száradási időt. Fontos,
hogy a wax elsősorban a fa felületek kezelésére szolgál. A kréta festékkel, vagy Pinty Plus kréta festék
sprayvel festett felületekre is kiválóan használható, mivel ez a festék, más festékekkel ellentétben,
nyitva hagyja a pórusokat. Ezért a wax olyan sprayk estében nem használható, amelyek elzárják a
pórusokat.
TIPPEK:
Használhatjuk natúr, vagy kréta festékkel festett felületeken, hogy kiemeljük a színeket.
Alkalmazhatjuk, ha a felületnek matt, enyhén selyemfényű felületet szeretnénk kölcsönözni.
Hasonlóan más waxokhoz, időközönként ezt is fel kell frissíteni. Ne használjuk áram alatt lévő
készülékeken.
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Lakk krétafestékhez
Vízbázisú lakk spray
Védi a kértafestékkel festett felületet
Kiemeli a színeket, vízállóvá teszi és védi a felületet. Környezetbarát, nem mérgező.
ALKALMAZÁS:
Akár beltérben is használható. Megvéd, vízhatlanná tesz bármilyen Pinty Plus Chalk paint sprayvel
festett felületet. Ellenállóbbá tesz és véd a szennyeződésektől.
TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 520cc / 400ml = 1.40 m2
Felületi száradás 1 óra, teljes száradás 24 óra

HOGYAN HASZNÁLJUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a ﬂakont legalább 1 percen
keresztül. Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két vékony
réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet érhetünk el és
elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a ﬂakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk
addig, amíg csak gáz jön a ﬂakonból, így kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a
sprayt. Ne használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető helységben alkalmazzuk.
TIPPEK:
Érdemes használni a felület védelme érdekében.
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Alapozó krétafestékhez
Alapozó minden felületre
Használható vasra, fára, kemény műanyagra, laminált felületekre. Alkalmazható a pórusok
tömítésére is. Használat után várjunk egy órát, mielőtt a kréta-festéket alkalmaznánk.
ALKALMAZÁS:
Nem csak javítja a tapadást a Pinty Plus Chalk paint sprayvel festeni kívánt felületen, de ugyanakkor
vas felületen véd a rozsdásodástól is. Használható fa, kemény műanyag, laminált és fém felületen is.
A pórusok tömítésére is használható , például fa felület esetén.
TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszeréls: 520cc / 400ml 1.4 – 1.6 m2 felülettől függően
Teljes száradás: 1 óra
Önmagával átfesthető 1 órán belül vagy 24 óra után
Matt fehér
HOGYAN ALKALMAZZUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a ﬂakont legalább 1 percen
keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem tartalmaz golyót).
Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két vékony réteg
alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet érhetünk el és
elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a ﬂakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk
addig, amíg csak gáz jön a ﬂakonból, így kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a
sprayt. Ne használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető helységben alkalmazzuk.
TIPPEK:
Száradás után enyhén csiszoljuk meg, a tökéletesebb felület elérése érdekében. Mindig jól szellőző
helyen alkalmazzuk.
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