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Výrobok určený pre dekoratívne účely. Je vyrobený na 

vodnej báze a vytvára ultramatný, sametový povrch. 

Vďaka svojej vynikajúcej priľnavosti je ideálny pre 

akýkoľ vek povrch - drevo, melamín, plátno, drevo, 

železo, plast a dokonca aj sklo a penový polystyrén. 

Umožňuje rôzne možnosti použitia. Pre dosiahnutie 

hladkého povrchu je ideálny viacnásobný nános tenkých 

vrstiev (môže byť aj  tzv. „mokré do mokrého“). Povrchy 

je možné upraviť a dosiahnúť takzvaný Vintage, Retro, 

Chabby chic alebo Provance štýl. Podľa typu ďalšej 

techniky sa povrch nechá uschnúť a následne sa  jemným 

prebrúsením dosahuje žiadaný efekt. 

Charak terist ickou v lastnosťou v ýrobk u je, že je 

vyrobený na báze vody. Je zdravotne nezávadný a dáva 

tak veľ ké množstvo možností použitia.

Technické parametre:

Obsah a výdatnosť: 400 ml = 2 m

Schnutie: na dotyk - 20 min, úplne - 1 hod.

Prestriekanie rovnakou farbou: po 5 min.

Prestriekanie iným odtieňom: po 24 hod.

Možnosť umytia vodou: do 15 min.

V tomto návode Vám predstavíme 5 techník, ktorými

môžete pomocou PINTY PLUS FINISH CHALK SPRAY

PAINT jednoducho získať vzhľad starého povrchu vašich

predmetov. Budete potrebovať rôzne pomôcky ako

rukavice, maliarsku pásku, brúsny papier, handričky - ich

použitie závisí od žiadaného výsledného efektu.

BEZ 
ZÁPACHU

VODNÁ
BÁZA

V  dnešnej  dobe  sú výrobky  vyrábané  vo veľ kých sériách.

Každý  z  nás  však  túži  mať doma niečo originálne. PINTY

PLUS  FINISH  CHALK  SPRAY  PAINT  umožňuje  dosiahnuť

populárny  Vintage  štýl  na  takmer  akomkoľ vek  výrobku.

Možno ho použiť na rôzne povrchy v domácnosti. Prestriekajte celý povrch výrobkom PINTY PLUS FINISH

CHALK SPRAY PAINT . Pred aplikáciou ďalšej vrstvy

(kľudne aj v inom odtieni) počkajte 5 min. Po aplikácií

poslednej vrstvy počkajte 20 min. Po úplnom zaschnutí

zotrite povrch handričkou, aby ste sa zbavili všetkého

prachu. Vzhľ ad starého dreva dosiahnete jemným

prebrúsením hrán. Na nich budú postupne vychádzať

na povrch jednotlivé farebné vrstvy a napokon pôvodný

podklad.

Prestriekajte celý povrch výrobkom PINTY PLUS FINISH

CHALK SPRAY PAINT . Tentokrát však nenechajte povrch

zaschnúť. Kým je nástrek čerstvý, zotrite ho pomocou

prstov alebo dlane na požadovaných miestach. Vytvoríte

tak dojem opotrebenia na hranách alebo na reliéfoch.

Môžete samozrejme experimentovať s rôznymi odtieňmi.

nastriekajte prvý náter a počkajte, kým bude úplne suchý.

Následne naneste druhú vrstvu, ktorú zotriete na poža-

dovaných miestach prstom alebo dlaňou ruky. Objaví sa

vám tak podkladová vrstva. Pre zvýšenie efektu môžete

po úplnom zaschnutí použiť brúsny papier.

Treťou možnosťou ako získať Vintage štýl pomocou

PINTY PLUS FINISH CHALK SPRAY PAINT  je nastriekať

predmet prevládajúcou farbou a následne prestriekať

hrany a reliéfy inou farbou. Potom stačí nastriekať

trochu farby na papier, handričku alebo na navlhčené

prsty, či celú dlaň a farbu rozotrieť na požadovaných

miestach.



CK792
RUŽOVÝ LUPEŇ

CK804
ČERVENÝ ZAMAT

CK795
TMAVÁ MODRÁ

CK796
SVETLÝ TYRKYS

CK797
TYRKYS

CK794
ZELENÝ MENTOL

CK803
OLIVA VINTAGE

CK817
LONDÝN ZELENÁ

CK791
KAMEŇ

CK798
ŠEDIVÁ

CK789
KRÉM

CK801
HORČICA

CK793
RUŽOVÝ PEĽ

CK799
GRAFIT

CK788
BIELA

CK790
ČOKOLÁDA

CK827
CORAL

Na miesta, kde chcete zachovať pôvodný podklad

naneste nábytkový vosk. Voskom môžete rôzne impro-

vizovať a vytvoriť tak originálny dizajn. Po ukončení

práce s voskom aplikujte PINTY PLUS FINISH CHALK

SPRAY PAINT  v tenkej vrstve a nechajte 20 minúť

zaschnúť. Po tomto čase môžete farbu zotrieť a na

miestach, kde bol nanesený vosk získate originálne

Vintage vzory.

Táto metóda sa používa na čerstvo nastriekané plochy.

PINTY PLUS CHALK PAINT SPRAY je farba na báze vody.

Je ju možné vymývať, pokiaľ nie je vyschnutá. Vymýva-

nie sa prevádza pomaly, trpezlivo štetcom, handričkou

alebo hubkou, až kým nie je dosiahnutý správny efekt.

Môžete samozrejme kombinovať rôzne odtiene a

vytvárať fantastické kreácie.

Uvedené techniky je možné rôzne kombinovať a taktiež

je podľa fantázie možné vytvárať si tie svoje. PINTY PLUS

FINISH CHALK SPRAY PAINT nemá v použití limity, preto

experimentujte, skúšajte a bavte sa.

O VASICH USPECHOCH SA MOZTE S NAMI PODELIT.

FAREBNÉ ODTIENE SÚ ORIENTAČNÉ.

Painthouse, s.r.o.
Turie 539, 013 12 Turie,
tel.: +421 911 712 555

e-mail: info@painthouse.sk
www.painthouse.sk

CK 836
TMAVÁ LEVANDUĽA

CK 835
SVETLÁ LEVANDUĽA


	Page 1
	PINTY_chalk_letak_3tinky_297x210_vonkajsok_kor_6.pdf
	Page 1


