Produktblad

Chalky Kitchen Cupboard Paint

Produktbeskrivning

Teknisk data

Torktider
Beröringstorr:
Övermålningsbar
Full hårdhet

Rust‐Oleum® Chalky Finish Kitchen Cupboard Paint ger en vacker, silkeslen, matt
finish för köksskåp. Rust‐Oleum® Chalky Finish Kitchen Cupboard Paint är hållbar,
avtorkningsbar och vattenavvisande – motstår slag och repor. Lämplig för skåp,
lådor, möbler, dörrar och lister. För mer inspiration och tips om användning kan du
gå in på www.rustoleumdiy.com.
Ytfinish

Helmatt

Kulör
Densitet

7 kulörer
1,38 till 1,42 g/cm3

vid 20°C/85% rel.
luftfuktighet
1 timma
4 timma
4 timmar

Täckning

Teoretisk: 14 m²/l. Notera att praktisk täckförmåga beror på många faktorer som
underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering

Förberedelser

Se till att ytan är ren, torr och fri från föroreningar. Använd såpa eller motsvarande
för att ta bort alla spår av föroreningar, skölj ytan med vatten efteråt. Om föremålet
tidigare har behandlats med vax eller olja skall ytan rengöras ordentligt med
lacknafta. Hårda, blanka eller tidigare målade ytor slipas innan målning.
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Chalky Kitchen Cupboard Paint
Applicering

Rör om ordentligt före användning. Produkten kan appliceras med pensel eller roller.
Om du använder pensel skall du stryka ett jämnt lager i träfibrernas riktning. Om du
använder roller, använd en mohair‐roller eller liknande med kort eller medellång
lugg. Två strykningar rekommenderas.

Rengöring

Avlägsna så mycket av produkten som möjligt från penslar etc. innan du tvättar dem
med vatten. Låt inte produkten komma ut i avloppssystem eller vattendrag. Det kan
finnas lokala bestämmelser och anläggningar för återvinning av färgrester.

Observera

Skall inte användas direkt på metaller. Använd en lämplig grundfärg för metall. Detta
är inte en spärrgrund som förhindrar missfärgningar. Behandla alla ytor med
spärrgrund där det kan uppstå missfärgningar, inklusive kvistar. Använd inte
produkter innehållande slipmedel vid rengöring av ytan, använd endast en fuktig
trasa. Vissa livsmedel kan missfärga den målade ytan, avlägsna eventuellt spill
omedelbart för att stoppa eller minimera effekten. Temperatur vid applicering och
torkning skall vara högre än 10°C.

Lagringsduglighet

2 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat
utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 25°C.

Storlekar

RUST‐OLEUM® Chalky Kitchen Cupboard Paint finns i 750 ml förpackningar.

Artikel nr
750 ml / 6‐pack

Färg
Chalk White
Antique White
Duck Egg
Sage Green
Belgrave
Winter Grey
Hessian

Art nr
14700075
14701075
14706075
14707075
14709075
14713075
14715075

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.
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