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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το  Chalk Paint Waxer της Polyvine είναι βερνίκι νερού που εφαρμόζεται πάνω από εφέ Chalk Paint για 
προστασία και βελούδινη όψη κεριού. Διατηρεί το λείο, βελούδινο φινίρισμα του Chalk Paint ενώ παράλληλα 
προστατεύει την επιφάνεια από γδαρσίματα και υγρασία. Το Dead Flat διατηρεί την εντελώς ματ εμφάνιση του 
χρώματος κιμωλίας, ενώ το Satin μπορεί να γυαλιστεί με πανί για να χαρίσει την παραδοσιακή μεταξένια υφή 
του κεριού. Είναι ιδανικό για εφέ διακόσμησης για αναπαλαίωση επίπλων, διχρωμίες, στυλ vintage, shabby chic.

• Χαρίζει βελούδινο πλούσιο αποτέλεσμα
• Παραδοσιακή μεταξένια αίσθηση κεριού
• Προστατεύει από τα γδαρσίματα και το νερό
• Εύκολη εφαρμογή με πινέλο

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για όποια επιφάνεια έχει διακοσμηθεί με Chalk Paint Maker της Polyvine. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα Satin – Dead Flat

Απόδοση: 15τμ/λ

Χρόνος στεγνώματος: 1-2 ώρες

Επαναβαφή: 4 ώρες

Αραίωση/καθαρ. Εξοπλ. Νερό

Απαιτούμενες στρώσεις: 1-2 αναλόγως το επιθυμητό εφέ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο  
Εφαρμογή: Ανακινήστε καλά. Εφαρμόστε 1 λεπτή στρώση και απλώστε καλά με πινέλο καλής ποιότητας και 
αφήστε να στεγνώσει. Εφαρμόστε κατόπιν την 2η στρώση. Για μέγιστη προστασία σε επιφάνειες συχνής χρήσης
πχ πάγκους εργασίας, μπορείτε να εφαρμόσετε 2 στρώσεις σατινέ και μετά 1 στρώση Dead Flat. Πάντα να 
δοκιμάζετε το προϊόν σε ένα μικρό σημείο προτού προχωρήσετε στην εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια. Το 
τελικό αποτέλεσμα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το χρώμα και τον τύπο της επιφάνειας, καθώς και των 
αριθμό των στρώσεων. Προστατεύστε την επιφάνεια από νερό και υδρατμούς για τις πρώτες 5 ημέρες από την 
ολοκλήρωση της εφαρμογής. Προστατεύστε το δοχείο από ακραίες καιρικές συνθήκες κατά την αποθήκευση. 
Καθαρισμός Εξοπλισμού:  Με νερό. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος από τα εργαλεία και 
πλύνετε με χλιαρό νερό & σαπούνι. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν με βάση νερού. Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 7ο C. Προστατεύστε την συσκευασία 
από θερμοκρασίες κάτω από 0ο C

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. 
(+30) 210 9425425
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

CHALK PAINT WAXER 
Κερί προστασίας chalk paint

Dead Flat & Satin
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