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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το ακρυλικό διάφανο σύστηµα Craquelure της Polyvine χρησιµοποιεί 2 µέρη – basecoat Και topcoat- 
για να αναπαράγει πιστά την όψη της παλιάς ραγισµένης πορσελάνης µε λεπτά ραγίσµατα, πάνω σε 
φωτογραφίες, διακοσµητικά αντικείµενα, κορνίζες.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

∆ηµιουργεί διακοσµητικό εφέ κρακελαρίσµατος πάνω φωτογραφίες, διακοσµητικά αντικείµενα, 
κορνίζες, γύψινα, µη σιδηρούχα µέταλλα.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Σύνθεση: Ακρυλική  

Απόχρωση: Άχρωµο  

Απόδοση: 8  m2/l  

Καθαρισµός Εξοπλισµού Νερό  

Χρόνος στεγνώµατος  15 λεπτά – 1 ώρα αναλόγως την θερµοκρασία  

 
∆ιαφοροποιήσεις στις συνθήκες θερµοκρασίας, υγρασίας και πάχους στρώσης ενδέχεται να 
µεταβάλλουν  τον χρόνο στεγνώµατος. 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εργαλεία εφαρµογής Πινέλο     

Προετοιµασία επιφάνειας:  ∆οκιµάζετε πάντα την τεχνική σε ένα δοκιµαστικό κοµµάτι πριν 
εφαρµόσετε σε ολόκληρη την επιφάνεια. Εάν η επιφάνεια είναι πορώδης, όπως πχ µια κάρτα ή ένα 
κοµµάτι ξύλου, θα πρέπει πρώτα να σφραγισθεί µε µια στρώση Craquelure Topcoat και να στεγνώσει 
καλά.  
Εφαρµογή: Εφαρµόστε µια στρώση Craquelure Basecoat µε ένα πινέλο καλής ποιότητας 
προσπαθώντας να µην µείνουν σηµάδια από το πινέλο. Μόλις εφαρµοσθεί, έχει ηµιδιάφανη όψη, αλλά 
στεγνώνοντας γίνεται εντελώς διάφανο. Ακόµα και αφού στεγνώσει η επιφάνεια να είναι ελαφρώς 
κολλώδης.  Στην συνέχεια εφαρµόστε µια λεπτή στρώση Craquelure Topcoat. Καθώς στεγνώνει 
εµφανίζονται τα λεπτά ραγίσµατα στην επιφάνεια.  
Μπορείτε να κάνετε τα ραγίσµατα να φαίνονται πιο έντονα µε την εφαρµογή λίγου χρώµατος: µε ένα 
κοµµάτι ύφασµα ή pad εφαρµόστε λίγο χρωστικό της Polyvine, Highlighting Medium σε λευκό ή 
σκούρο, µε απαλές κυκλικές κινήσεις. Σκουπίστε το περίσσευµα µε ένα πανί.   
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 Προϊόν νερού. Εξασφαλίστε καλό εξαερισµό. Κρατήστε το µακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής 
µε τα µάτια πλύνετε αµέσως µε χλιαρό νερό. Αφαιρέστε υπολείµατα από τα εργαλεία και καθαρίστε τα 
µε νερό και σαπούνι. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις και συστήµατα ύδρευσης.  
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

POLYVINE Acrylic Craquelure 
Σύστηµα Craquelure 

 

Κωδικός    09766 
               09767   


