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KRIEDOVÁ FARBA

Kriedová farba v spreji na dekoračné účely.
Ultra matný povrch so zamatovým vzhľadom.

Ideálne pre akýkoľvek povrch vrátane expandovaného polystyrénu. Môže sa umyť saponátom a vodou počas 

prvých 15 minút. Maximálne krytie a rýchle schnutie. Vyrobený na vodnej báze, je viac rešpektujúci životné 

prostredie. Umožňuje jednoduchú dekoráciu viacerých povrchov. Dodáva predmetom vintage nádych. 

Ideálne na drevo, melamín, plátno, železo, plast, kartón a dokonca aj na sklo. Keďže neobsahuje agresívne 

rozpúšťadlá, nenapáda penový polystyrén. Na dosiahnutie hladkého povrchu sa odporúča naniesť niekoľko 

tenkých vrstiev, nechať zaschnúť a jemne prebrúsiť, kým nedosiahnete požadovanú textúru.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Doba schnutia: 20 minút
Celkové zaschnutie za 1 hodinu.
Prelakovaný rovnakým náterom: 1 hodinu.
Prelakovaný inou farbou: 24 hodín.

AKO NANÁŠAŤ: 
Povrch, ktorý sa má natrieť, by mal byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Nádobu počas 1 minúty 

silno pretrepávajte. Striekajte zo vzdialenosti 25 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a 

potom vertikálne. Na dosiahnutie rovnomerného pokrytia a zabránenie stekaniu je vhodné naniesť niekoľko 

tenkých vrstiev namiesto hrubej. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude 

vychádzať iba plyn, aby ste zabránili upchatiu trysky.

ODPORÚČANIA: 
Produkt nastriekajte sprejom vo zvislej polohe. Keď je povrch suchý, utrite ho, aby ste odstránili prebytočný 

kriedový prach. Medzi vrstvami počkajte 5 minút. Až keď je povrch suchý na dotyk, môžete naniesť ďalšiu 

vrstvu, pričom pred každou aplikáciou odstráňte prebytočný prach. V prípade, že je tryska upchatá, vyčistite 

dávkovač stierkou a pokračujte v normálnej aplikácií. Ak je potrebná vrstva bezfarebného laku, najčastejšie sa 

používa lak na vodnej báze buď v rámci našej rady Pintyplus Aqua alebo Pintyplus Art&craft. Ak chcete upraviť 

plastový povrch, odporúčame vám pripraviť predmet vrstvou nášho Pintyplus Tech Plastic Primer. Dosiahnete 

tak lepšiu priľnavosť kriedovej farby.



VOSK

Vosk na ochranu Chalk Finish Paint.
Hodvábny a príjemný na dotyk.

APLIKÁCIE:
Na ochranu neošetreného dreva. Na obnovu dreva predtým ošetreného voskom. Na ochranu povrchov 

upravených Pintyplus Chalk Finish kriedovou farbou v spreji. Vo všetkých prípadoch poskytuje hodvábny a 

príjemný dotyk.

AKO POUŽIŤ:
Plechovku niekoľko sekúnd pretrepte a nastriekajte na povrch. Potom pomocou špongie rozotrite vosk a 

následne povrch vyleštíme mäkkou handrou alebo kúskom bavlnenej látky. Pre povrchy, ktoré boli predtým 

natreté lakom Pintyplus Chalk Finish bude postup rovnaký. Produkt naneste po jednej hodine na lakovaný 

povrch. Medzi vrstvami počkajte 30 minút, kým sa vosk nenasiakne do povrchu. Je dôležité poznamenať, že 

použitie vosku je určené najmä na ošetrenie dreva. Je tiež veľmi vhodný pre povrchy predtým natreté 

kriedovými farbami alebo Pintyplus Chalk Finish, pretože na rozdiel od iných farieb naša farba Chalk Finish 

udržuje póry otvorené. Voskové spreje preto nebudú vhodné pre farby, ktoré uzatvárajú povrchy.

ODPORÚČANIA:
Vosk použite na zvýraznenie tónu kriedovej farby alebo prírodnej farby dreva. Naneste ho, aby ste získali 

matný alebo mierne saténový vzhľad. Rovnako ako ostatné vosky bude potrebné vrstvy po niekoľkých 

mesiacoch obnoviť.

LAK

Lak na vodnej báze.
Chráni povrchy natreté náterom Chalk Finish

Lak v spreji pre farby Chalk Finish. Číry a rýchloschnúci lak na vodnej báze. Chráni povrchy upravené 

akoukoľvek kriedovou farbou alebo našou Pintyplus Chalk Finish Paint. Šetrný k životnému prostrediu, s 

nízkym zápachom. Je matný a nežltne.

APLIKÁCIE:
Táto nová formulácia je vhodná na použitie v interiéri. Chráni, zkrášľuje a ochraňuje akýkoľvek povrch natretý 

farbou Pintyplus Chalk Finish Paint. Zvýrazňuje farby a chráni pred nečistotami.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Výdatnosť 520 / 400ml = 1,40 m • Povrchovo suchý: 1 hodina • Úplné vysušený: 24 hodín.

AKO POUŽIŤ:
Povrch určený na lakovanie musí byť úplne suchý. Odporúčame minimálne 24 hodín po aplikácii farby. Nádobu 

silno pretrepte 1 minútu tak aby ste počuli hŕkanie guľôčok. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte 

tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy 

namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu laku. Po dokončení 

operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili upchatiu trysky.

ODPORÚČANIA:
Lak použite aj na zvýraznenie tónu Chalk Finish. Dôrazne sa odporúča do vlhkého alebo prašného prostredia. 

Ak chcete dodať ultra matný vzhľad, skombinujte Pintyplus Chalk Finish s týmto matným lakom.
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