
Vysoká odolnosť voči poveternosti a farebná stálosť

Nekvapká

Ľahká brúsiteľnosť

Rýchloschnúci

VLASTNOSTI
Dekoratívna farba s matným kriedovým vzhľadom pre dekoráciu, 
ktorá slúži ako ochranná vrstva pre nelakované aj lakované povrchy. 
Ponúka výbornú odolnosť voči vonkajším poveternostným vplyvom 
vr. UV žiarenia a rýchle schnutie. Je vhodná na materiály z dreva, 
kovu, skla, papiera a keramiky. Ako finálnu vrstvu pre Chalk effect 
farby odporúčame použiť Chalk effect lak, ktorý zvýši jej odolnosť. 
Vhodná do interiéru i exteriéru.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Ultra-matná farba dostupná v širokej škále výnimočných odtieňov 
doplnená o matný lak. Ideálna na nábytok a dekoratívne predmety 
pre dosiahnutie vintage štýlu. Vytvára ľahko brúsiteľný povrch 
odolný voči mechanickému poškodeniu. Jednoducho sa aplikuje 
a nesteká. Farba nie je určená na nátery, ktoré prichádzajú do styku 
s potravinami, krmivami a pitnou vodou ani k náterom detského 
nábytku a hračiek.

PRÍPRAVA PODKLADU
Povrch musí byť pred aplikáciou čistý, dokonale vybrúsený 
a zbavený prachu. Poškodené alebo nekvalitné nátery je potrebné 
odstrániť. Požadovaná vlhkosť dreva je max. 12%.

Nové povrchy - musia byť dokonale (do hladka) očistené 
a zbavené prachu, v prípade kovových povrchov bez hrdze, 
u dreva a kovu následne obrúsené. Prípadné živice z povrchu 
dreva odstráňte vymytím vhodným rozpúšťadlom. Do vonkajšieho 
prostredia následne použite impregnačný prostriedok Primalex 
Fungicídne napúšťadlo.

Staré, už natreté povrchy - dôkladne očistiť od prachu, mastnoty 
a nečistôt (v exteriéri od prípadných rias, plesní, machu), 
u kovových povrchov od hrdze. V prípade, že sa jedná o popras-
kané alebo olupujúce sa nátery je potrebné ich úplne odstrániť 
(obrúsením, teplovzdušnou pištoľou alebo odstraňovačom 
starých náterov); následne je potrebné podklad znova obrúsiť do 
hladka, očistiť a postupovať ako v prípade nových povrchov.

Drevené povrchy natreté lakom alebo lazúrou, ktoré sú ešte 
v dobrom stave (tzn. pôvodný náter sa neolupuje a nepraská) 
povrch očistíme a jemne prebrúsime brúsnym papierom.

APLIKÁCIA
Pred použitím pretrepávajte 3 minúty, kým nebude počuť voľný pohyb 
guľôčky v nádobe. Preveďte krátky test spreja.

Na správne pripravené povrchy nanášajte lak zo vzdialenosti 20 - 30 cm 
(sprej držte čo najviac zvisle) v ucelených pásoch a tenkej vrstve 
(odporúčame začínať a končiť nástrek mimo podklad, dosiahnete tak 
rovnomerné nanesenie a eliminujete kvapky na okrajoch). Ďalšiu vrstvu 
nanášajte vždy v kolmom smere na predchádzajúci smer nástreku 
v rozmedzí cca. 10 min.

Pre optimálnu šírku záberu striekania si zvoľte vhodnú trysku. Čierna 
tryska = široký záber striekania; biela tryska = úzky záber striekania 
(jedna z trysiek je primárne nasadená v rozprašovači, druhá je vsadená 
vo viečku. Pre výmenu trysiek ťahom vysuňte trysku z rozprašovača, 
následne vyberte druhú z viečka a nasaďte na rozprašovač).

DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %.
Suchý na dotyk:  po 5-10 minutách
Zaschnutie:  po 1 hodine
Maximálna tvrdosť:  po 24 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.

Povrchy (všetky v dosahu), ktoré nemajú byť znečistené odporúčame 
pred zahájením prác dôkladne zakryť. Aplikujte pri teplotách +10°C až 
+32°C. a rel. vlhkosti nižšej než 65%. Nepoužívajte na predmety, ktorých 
povrchy môžu presahovať 90°C. 

Prípadné znečistené povrchy umyte ihneď syntetickým riedidlom S6006 
alebo S6001. Vyčistite trysku po aplikácii (vždy otočte nádobu dnom 
nahor a prestrieknite) proti upchatiu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri 
zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo 
dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii 
obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné okuliare alebo 
ochranu tváre. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich 
povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. 
Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. 
Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom 
priestore. Zabráňte vdychovaniu prachu a hmiel. Po manipulácii 
starostlivo umyte. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po 
spotrebovaní obsahu. PO VDÝCHNUTÍ: Pri zdravotných problé-
moch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. PO 
ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak 
používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. 
Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: 
Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť. Uchovávajte 
uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte 
teplotám nad 50 °C/122 °F. Uchovávajte na dobre vetranom 
mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Zneškodnite obsah a 
nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a 
medzinárodnými predpismi. Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu 
vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte 
aerosóly ani hmlu. Nebezpečné prísady: acetón

UFI : 0124-S0JK-5001-RWDV

INFORMÁCIE O PRODUKTE
Balenie:  400 ml
Konečný vzhľad: matný
Farebnosť:  viď. vzorkovnica aktuálnych odtieňov
  na www.primalex.sk
Výdatnosť: 4 m²/l

kriedová matná farba
sprej
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Nebezpečenstvo

Likvidácia obalov a odpadov: Zvyšky výrobku: N 08 01 11 
Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá 
alebo iné nebezpečné látky; Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané 
obaly. Je zakázané likvidovať s domácim odpadom. Zvyšky 
prípravku alebo kontaminované obaly odkladajte na miesto 
určené obcou na odkladanie nebezpečných odpadov, alebo 
odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými 
odpadmi. Prípadné ďalšie doplňujúce informácie nájdete v 
Karte bezpečnostných údajov k výrobku na www.primalex.sk.

SKLADOVANIE

SKLADOVAŤ PRI TEPLOTE +5°C až +35°C. NEPOŽÍVATEĽNÉ!
Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v 
uzatvorenom obale zachováva úžitkové vlastnosti minimálne 
do dátumu uvedeného na obale.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené 
na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných 
skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované 
čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody 
spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným 
výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto 
odporúčame kupujúcemu alebo užívateľovi odborne a 
remeselne správne naše materiály vyskúšať, či sú vhodné 
k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. 
Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho 
novelizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších 
zmien a doplnkov. 

Dátum poslednej revízie 04/2022 
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