KARTA TECHNICZNA PRODUKTU:
RUST-OLEUM CHALKBOARD PAINT

CHARAKTERYSTYKA:
Stwórz w domu tablicę do pisania kredą. Idealna do ścian, drewna, metalu i innych powierzchni.
Świetnie współgra ze zwykłą kredą i markerami kredowymi. Szybkoschnąca formuła.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:
Upewnij się, że powierzchnie przeznaczone do malowania są wolne od luźnej farby, kurzu, zabrudzeń,
tłustych plam itp. Wcześniej malowane powierzchnie należy lekko przeszlifować, aby uzyskać lepszą
przyczepność. Przed nałożeniem na niezagruntowany metal i/lub drewno należy najpierw nałożyć
podkład poprawiający przyczepność farby.
APLIKACJA:
Bardzo dobrze wymieszać farbę przed rozpoczęciem pracy. Dla najlepszych efektów, nakładać gdy
temperatura mieści się w zakresie 10-32°C, a względna wilgotność nie przekracza 85%. Mieszać
również od czasu do czasu w trakcie malowania.
Farbę nakładaj miękkim wałkiem, tak aby warstwy lekko na siebie zachodziły, równymi i pewnymi
pociągnięciami. Należy uważać przy tym na powstawanie nieestetycznych „rys” po krawędzi wałka.
Wymagane są 2 warstwy farby.
Po pełnym utwardzeniu (24h) polecamy całą pomalowaną powierzchnię, „zamalować” kredą
ustawiając ją dłuższym bokiem równolegle do ściany. Pozostawić na 30 minut, po czym zetrzeć do
czysta.
Powierzchnia jest gotowa do użytku.
CZYSZCZENIE:
Wyczyść wałek bezpośrednio po malowaniu przy użyciu ciepłej wody z dodatkiem mydła.
CZAS SCHNIĘCIA:
Sucha na dotyk: 30 minut.
Następna warstwa: po minimum 2 godzinach.
Pełne utwardzenie: 24 godziny
Czasy schnięcia odnoszą się do suchych warunków aplikacji w temp. Ok. 15°C z dobrą wentylacją
pomieszczenia. Niższe temperatury i wyższa wilgotność wydłużą czas schnięcia.
WYDAJNOŚĆ:
Ok. 10 m2/ l
Ok. 7, 5m2/ puszka (1 warstwa, wydajność przy 2 warstwach to ok. 3,5m2)
OKRES TRWAŁOŚCI:
2 lata (nieotwarte) od daty produkcji. (Zobacz podstawę puszki).
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WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
KOLOR: Czarny
ROZPUSZCZALNIK: Woda
WYDAJNOŚĆ PUSZKI: 10m2 / l
7,5m2 / puszka (1 warstwa)
3,5m2 / puszka (2 warstwy wymagane)
CZAS SCHNIĘCIA:
- Na dotyk – 30 minut
- Następna warstwa – minimum 2 godziny
- Pełne utwardzenie – 24 godziny
TERMIN PRZYDATNOŚCI: 2 lata od daty produkcji
BEZPIECZEŃSTWO: Po więcej informacji zobacz kartę charakterystyki

Oświadczenie: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą,
prawdziwe i dokładne oraz są podawane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. Zalecamy najpierw
pokryć powierzchnię próbną, aby upewnić się, że produkt spełnia indywidualne wymagania.
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