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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το  Chalk paint Maker της Polyvine είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν που µετατρέπει οποιοδήποτε χρώµα 
σε chalk paint – για την δηµιουργία υπέροχου µατ φινιρίσµατος και πλήθος διακοσµητικών εφφέ. 

 Χαρίζει βελούδινα λείο φινίρισµα 
 Εφαρµόζεται πάνω από οποιαδήποτε επιφάνεια παλιά, βαµµένη ή βερνικωµένη  
 Έχει άριστη καλυπτικότητα από το πρώτο πέρασµα 
 ∆εν χρειάζεται προεργασία της επιφάνειας  

 

Είναι ιδανικό για εφφέ διακόσµησης για αναπαλαίωση επίπλων, διχρωµίες, στυλ vintage, shabby chic.  
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αναµειγνύεται µε οποιοδήποτε µατ χρώµα νερού και εφαρµόζεται σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες, ήδη 
βαµµένες µε χρώµα, βερνίκι ή λούστρο.  Κατάλληλο για ξύλο, πέτρα, κεραµικό, ασταρωµένο µέταλλο, 
ασταρωµένο µατ πλαστικό.  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φινίρισµα   εντελώς µατ 
Απόδοση:   όσο το χρώµα βαφής µε το οποίο αναµειγνύεται 
Χρόνος στεγνώµατος: όσο το χρώµα βαφής µε το οποίο αναµειγνύεται 
Αραίωση/καθαρ. Εξοπλ. Νερό 
Απαιτούµενες στρώσεις: 1-2 αναλόγως το επιθυµητό εφφέ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εργαλεία εφαρµογής Πινέλο     
Προετοιµασία επιφάνειας  Αναµείξτε 1 µέρος Chalk Paint Maker της Polyvine µε 2 µέρη µατ 
χρώµα νερού και ανακατέψτε πολύ καλά. Η επιφάνεια που πρόκειται να βαφεί πρέπει να είναι στεγνή, 
καθαρή, χωρίς λιπαρές ουσίες, κεριά, κλπ. σε περίπτωση γυµνού µετάλλου ή πλαστικού, ασταρώστε 
κατάλληλα.  
Εφαρµογή: εφαρµόστε σύµφωνα µε τις οδηγίες του χρώµατος, 1 ή 2 στρώσεις, ανάλογα µε το 
αποτέλεσµα που επιθυµείτε. Ελαφρώς τρίψτε µεταξύ των στρώσεων. Για διχρωµία, µπορείτε να 
εφαρµόσετε στρώσεις διαφορετικού χρώµατος 
 
Aφού στεγνώσει καλά η επιφάνεια, τρίψτε τοπικά το τελικό χρώµα κατά βούληση, ώστε να αρχίσει να 
φαίνεται η προηγούµενη απόχρωση.  
 
Για εφφέ µαυροπίνακα: Για να δηµιουργήσετε επιφάνεια όπου µπορείτε µετά να γράψετε µε κιµωλία όπως 
ο µαυροπίνακας, ακολουθήστε τις ίδιες οδηγίες αναµειγνύοντας: 3 µέρη χρώµατος µατ µε 1 µέρος χChalk 
Painter Maker της Polyvine   
 
Προστατεύστε το τελικό φινίρισµα µε βερνίκι νερού Polyvine Wax Finish, ή Polyvine Decorators’ Varnish 
σε Gloss, Satin ή Dead Flat Matt ανάλογα µε το επιθυµητό αποτέλεσµα.  
 
Πάντα να κάνετε µια δοκιµή προτού αρχίσετε την βαφή. Προστατεύστε το προϊόν από ακραίες 
θερµοκρασίες. 
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. Αβλαβές. Εξασφαλίστε καλό εξαερισµό. Κρατήστε το µακριά από παιδιά. Σε 
περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλύνετε αµέσως µε χλιαρό νερό. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή 
συστήµατα ύδρευσης. Μην το εφαρµόζετε σε θερµοκρασίες κάτω των 7ο C. Προστατεύστε την 
συσκευασία από θερµοκρασίες κάτω από 0ο C 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

CHALK PAINT MAKER  
Βάση Χρώµα κιµωλίας 
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