
ZASTOSOWANIE                                                                                                                                    

Farba  kredowa  to  matowa  farba  przeznaczona  do  malowania  różnych  powierzchni.  Szczególnie

polecana  do  odnawiania  starych  mebli.  Jest  idealną  emulsją  w  wielu  kolorach  dla  wszystkich

lubujących się w stylu rustykalnym, skandynawskim czy prowansalskim. Charakteryzuje się dobrą

przyczepnością i pozwala uzyskać wybrany efekt – przecierki (postarzenia), dwukolorowy lub koloru

jednolitego. 

WŁAŚCIWOŚCI                                                                                                                                      

Farba  kredowa  jest  produktem  łatwym  w  nakładaniu.  Tworzy  gładką  i  trwałą  powierzchnię.

Jest  przyjazna  dla  otoczenia,  nie  zawiera  składników  szkodliwych  dla  zdrowia,  a  jej  zapach

jest prawie niewyczuwalny.  

SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                                                    

Powierzchnia  przeznaczona  do  malowania  powinna  być  sucha,  nośna  i  czysta.  Podłoże  należy

oczyścić ze starych łuszczących się powłok, pyłu, tłustych plam i innych zanieczyszczeń. Ewentualne

ubytki, rysy, pęknięcia uzupełnić odpowiednią szpachlą. 

Można stosować na surowe, lakierowane czy też malowane drewno. 

Chłonne  podłoża  dotychczas  niemalowane,  zaleca  się  pokryć  pierwszą  warstwą  farby  kredowej

rozcieńczonej wodą w proporcji 2 części farby na 1 część wody (bez konieczności użycia gruntu). 

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. 
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Nakładać  na  podłoże  za  pomocą  pędzla  lub  małego  wałka,  unikając  powstawania  zacieków

czy zgrubień.

Dla  uzyskania  efektu  przecierki/postarzenia,  pomalowaną,  suchą  już  powierzchnię  przecieramy

w wybranych miejscach papierem ściernym. 

By uzyskać efekt dwukolorowy, po wyschnięciu pierwszej warstwy, należy nałożyć drugą warstwę

i po kilkunastu minutach poprzecierać wybrane miejsca zmoczoną gąbką, tak by odkryć pierwotny

kolor. 

Jednolity kolor uzyskuje się poprzez dokładne nałożenie kolejnej warstwy tego samego koloru. 

Po wyschnięciu można pokryć gotową powierzchnię lakierem e-concreto. 

Prace malarskie prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C. Narzędzia i  naczynia umyć wodą

po zakończeniu prac. Przy długim okresie magazynowania produkt może się rozwarstwić co nie jest

jego wadą. Po ponownym wymieszaniu produkt odzyskuje swoje właściwości i jest gotowy do użycia.

DANE TECHNICZNE                                                                                                                             

Baza produkty akrylowe

Konsystencja płynna

Kolor wg palety producenta

Stopień połysku matowy

Zużycie 1L / 8m2 przy jednokrotnym malowaniu

Temperatura nakładania +5o C do +25o C

Czas schnięcia około 4-6 godzin przy temp. +20o C

Opakowanie 1L 

Okres przydatności 2 lata w szczelnie zamkniętym
          oryginalnym opakowaniu

Rozcieńczenie wodą

Odporność na uszkodzenia 
mechaniczne

odporna na ścieranie

pH ok. 9

Szkodliwość nie zawiera substancji szkodliwych dla 
zdrowia i środowiska

Przechowywanie +5o C do 30o C, chronić przed mrozem
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