GLITTER MEDIUM SHIMMER
Hienostunut kimmeltävä efekti seinille, huonekaluille
ja kodin esineille.
•

Hillitty glitter-efekti

•

Runsaspigmenttinen ja peittävä

•

Helppo levittää ja kuivuu nopeasti

•

Kestää kostealla pyyhkimistä

•

Vesiohenteinen

•

Sisäkäyttöön

colornova.fi

rustoleum.fi

GLITTER MEDIUM SHIMMER

Glitter Medium Shimmer
-maalin lisäksi tarvitset:
Sivellin, esim. keinokuitusivellin

Hienostunut kimmeltävä efekti seinille, huonekaluille ja kodin esineille. Sekoitus helmiäishohdetta
ja glitter-jauhetta luo kimaltelevan lopputuloksen
valaistuksessa, tuoden seinät ja kalusteet eloon.

tai

Esikäsittely

Riittoisuus:
Jopa 14m2/l/kerros*

Varmista maalin soveltuvuus ensin pienellä huomaamattomalla
koealueella. Varmista, että pinta on puhdas, kuiva ja tahraton.
Tarvittaessa, poista kaikki tahrat maalarinpesuaineella ja huuhtele sitten pinta vedellä.

Levitys

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Tuotteen voi levittää siveltimellä tai telalla. Suuria pintoja maalattaessa, paras tulos saadaan telaamalla. Jos käytät sivellintä, levitä tuotetta runsaasti
ja tasaisesti. Käytä telatessa telaa, jonka nukka on keskipitkää.
Suosittelemme kahta kerrosta. Käytä riittävästi maalia pinnan
peittämiseen, mutta ei liikaa, koska silloin pinnasta tulee epätasainen. Ensimmäinen kerros ei välttämättä peitä kokonaan
vanhaa pintaa, mutta toinen kerros varmistaa yleensä täydellisen peittävyyden (erittäin selvästi erottuvien pintojen kohdalla kolmas kerros voi olla tarpeen). Vältä telan jäljet (raidat)
välttämällä maalin levittämistä liian pitkillä vedoilla ja telaa
viimeistelyvedot aina samaan suuntaan.
Kun viimeinen maalikerros on kuiva (4 tuntia), kiillota pinta
nukattomalla, pehmeällä liinalla, jotta siitä tulee elegantti ja
runsaskimalteinen.

Tela keskipitkällä nukalla, esim.
mikrokuitutela 5-8 mm nukalla
Maalarinpesuaine

Kuivumisaika:
Kosketuskuiva 1h
Pinta kovettunut 4h
Uudelleenmaalaus 4 h kuluttua
Pakkauskoot: 250ml ja 750ml
Kiiltoaste: Medium Shimmer
VOC: Max 25 g/l
* Riittoisuus voi vaihdella menetelmän, maalausnopeuden ja pinnan huokoisuuden mukaan.

Värisävyt

Gold

Käytön jälkeen

Poista tuote välineistä mahdollisimman hyvin ennen pesua
vedellä. Älä kaada viemäriin äläkä vesistöön. Joillakin paikallisviranomaisilla on maalijätteiden vastaanottopisteitä.

Rajoituksia

Silver

Vain sisäkäyttöön. Lämpötilan tulee olla maalatessa ja maalin
kuivuessa yli +10°C.
Rose Gold
Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä
käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat
vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen.
Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 08/2018.
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Värisävyt viitteellisiä - tarkista aina oikea sävy
jälleenmyyjän aidosta värikartasta.
Sävyjä voi sekoittaa keskenään.

