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Farba kredowa LuxDecor - SEA
WAVES 0,75L
Cena

64,90 zł

Cena poprzednia

69,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Chalk-it to wysokiej jakości farba przeznaczona do stylizacji i renowacji mebli. Charakteryzuje się matowym wykończeniem,
dobrą przyczepnością do podłoża i szybkim schnięciem. Daje nieograniczone możliwości dekoracyjne, począwszy od gładkiej
powierzchni po postarzony, nadszarpnięty zębem czasu wygląd. Dzięki niej metamorfoza twojego ulubionego mebla będzie
niezwykle prosta i mało pracochłonna.
Na różne powierzchnie
Chalk-it nadaje się na: drewno, PVC, MDF, metal, szkło, kamień, cegłę i wiele innych powierzchni.
Bez szlifowania
Chalk-it nie wymaga usuwania starych powłok. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, czysta, stabilna,
odtłuszczona. Dla uzyskania najlepszego rezultatu umyj ją i lekko zmatuj papierem ściernym, a następnie odtłuść.
Doskonałe krycie i aksamitne wykończenie
Chalk-it zawiera najwyższej jakości pigmenty i aż 45% kredy. Dzięki temu charakteryzuje się idealnym kryciem i ultra
matowym wykończeniem. Nakładając na farbę Wosk uzyskasz aksamitną, subtelnie połyskującą powierzchnię, która
jednocześnie będzie dobrze zabezpieczona i trwała.
Bogata paleta kolorów
Chalk-it dostępna jest w bogatej gamie kolorów, które dodatkowo można rozjaśniać (dodając farbę w kolorze Pure White),
przyciemniać (dodając farbę w kolorze Graphite) oraz mieszać ze sobą, tworząc w ten sposób swój własny unikalny kolor.
Przyjazna dla środowiska, alergików i dzieci
Chalk-it jest produktem na bazie wody i zawiera tylko najwyższej jakości surowce, niemal bezwonne, o bardzo niskiej
zawartość LZO (lotnych związków organicznych).
Spełnia wymagania normy EN71-3: może być bezpiecznie stosowana na dziecięcych meblach i zabawkach.
Hypoalergiczna – potwierdzone świadectwem wydanym przez Laboratorium Badań Wyrobów Kosmetycznych i Chemii
Gospodarczej.
Szybka i prosta metamorfoza
Chalk-it daje nieograniczone możliwości dekoracyjne. Dzięki niej dasz drugie życie swojemu ulubionemu meblowi. Możesz
pomalować go na jednolity kolor, zastosować efekt dwukolorowy lub nadać mu postarzony, nadszarpnięty zębem czasu
wygląd.
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