GLITTER SUBTLE SHIMMER
Runsas kimallejauhe maaleihin ja lakkoihin. Sopii täydellisesti seiniin, huonekaluihin ja kodin esineisiin.
•

Helmiäishohteen antava glitter-jauhe

•

Sopii kaikkiin maaleihin ja lakkoihin, toimii parhaiten vesiohenteisten tuotteiden kanssa

•

Parhaat kimalletulokset korkeakiiltoisten tuotteiden kanssa

•

Yksi pakkaus riittää jopa 3 litraan maalia/lakkaa

•

Sisäkäyttöön

colornova.fi

rustoleum.fi

GLITTER SUBTLE SHIMMER
Runsas kimallejauhe maaleihin ja lakkoihin. Sopii
täydellisesti seiniin, huonekaluihin ja kodin esineisiin. Kimallejauhe lisää hienostuneen säihkeen valitsemaasi (vesiohenteiseen*) maaliin tai lakkaan ja
viimeistelee maalipintasi helmiäishohteella.
Käyttö

Pohjamaalaa seinä/kaluste haluamallasi maalilla ja värillä. Ohenna pintakerroksen maali 10-50%:n välillä. Peittävämpää maalia
ohennetaan enemmän (max. 50%).
Sekoita kimallejauhe ohennettuun maaliin tai lakkaan hitaasti ja
koko ajan sekoittaen paakkuuntumisen välttämiseksi. Älä lisää
kaikkea kimalletta kerralla, jotta varmistat tasaisen sekoitustuloksen. Noudata kaikkia maali- tai lakkapurkin ohjeita. Kokeile ensin
pienelle alueelle ja anna kuivua, jotta näet, onko lopputulos
haluamasi.

Glitter Subtle Shimmer
kimallejauheen lisäksi
tarvitset:
Maali tai lakka
(jauhe toimii parhaiten vesiohenteisen tuotteen kanssa)
Sivellin tai tela
(maalin/lakan ohjeen mukaan)
Riittoisuus:
70g pakkaus riittää 3L
maalia/lakkaa
Pakkauskoko: 70g
Kiiltoaste: Valittu maali/lakka

Värisävyt

Älä säilytä yli 3 päivää varmistamatta purkin ilmanvaihtoa tekemällä siihen pieni reikä ja peittämällä se teipillä.

Vinkkejä
•

* Toimii parhaiten vesiohenteisten tuotteiden kanssa

•

Parhaat kimalletulokset saavutetaan korkeakiiltoisten tuotteiden kanssa

•

Levitä vaahtomuovitelalla saadaksesi kimmeltävän lopputuloksen

•

Sivellin on paras työväline lakan levitykseen

•

Saadaksesi enemmän kimalletta esiin, kiillota pinta (maalin
kuivuttua) pehmeällä nukkaamattomalla liinalla

•

70 g pakkaus kimallejauhetta riittää 3 litraan maalia/lakkaa

•

Käytä 3 päivän kuluessa maaliin/lakkaan sekoittamisesta

Gold

Silver

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 01/2019.

Maahantuoja ja markkinoija Colornova Oy
info@colornova.fi / 010 321 0540
colornova.fi / rustoleum.fi

Värisävyt viitteellisiä - tarkista aina oikea sävy
jälleenmyyjän aidosta värikartasta.
Sävyjä voi sekoittaa keskenään.

