
 

 

 

 

AQUALUX SHABBY CHIC 

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre 

dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. 

 

Typ výrobku AQUALUX SHABBY CHIC je kriedová farba pre dekoráciu drevených povrchov 
a nábytku do Shabby chic, Vintage, Retro či Provance vzhľadu. 

Odtieň WHITE LACE, GREY MYSTERY, ROYAL CHAMPAGNE, POWDER ROSE 

MALAHIT GREEN, TURQUOISE STAR 

Riedenie Nie je potrebné 

Vzhľad Mat 

Schnutie Suchý na dotyk: 30 min. pri 20 ° C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu; úplne suchý: 
1 h. 

Obsah pevných látok 50-52% hmotnostne, 40-42% objemovo 

Viskozita 2000-5000 mPas.s (podľa odtieňa), BS EN ISO 2555:2008 pri 20oC, podľa odtieňa 

Výdatnosť 8 - 10 m2 / L pri jednom nátere, v závislosti od použitia 

Spotreba 0,1 l/m2 v závislosti od spôsobu aplikácie 

Hustota 1,4 - 1,5 kg/L, (HRN EN ISO 2811-1:2016) 

Obsah VOC VOC kat. a limitné hodnoty: A(d), 140 g/l (2010) Výrobok obsahuje max: 30 g/l 

Použitie AQUALUX SHABBY CHIC je vhodný pre povrchovú úpravu nábytku a doplnkov. 
Nanáša sa na suchý a čistý podklad, vopred prebrúsený a zbavený prachu. 
Aplikácia sa vykonáva v rôznych smeroch a hrúbkach, v závislosti od 
požadovaného efektu. Po 1 hod. schnutia je možné vytvárať pomocou brúsneho 
papiera imitáciu opotrebenia.  

NÁVRH DEKORÁCIE: použijeme dva odtiene Aqualux Shabby chic. Prvú vrstvu 
nanesieme rovnomerne na celý povrch. Keď uschne nanesieme druhú, kontrastnú 
vrstvu v rôznych smeroch a hrúbkach. Medzináterový interval je 1 hod. Po 
uschnutí druhej vrstvy vytvoríme pomocou brúsneho papiera imitáciu opotrebenia, 
pričom sa nám obnaží prvý nános.  

Pre zlepšenie mechanických vlastností použijeme ako finálnu vrstvu Aqualux 
lazúru alebo Aqualux lak. 

Skladovanie Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného 
žiarenia, pri teplote 5 – 25oC 

Interval medzi nátermi 1 hod. (T= +20oC, rel.vlhkosť = 65%) 
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dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. 

Doba použitia 1 rok od dátumu výroby 

Poznámka Pre použitím výrobok dobre premiešajte. Náradie umyte vodou. Nesmie zamrznúť! 

 


