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LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV 
 
PINTY PLUS CHALK FINISH Spray paint 
 
1.  Popis: 
je rýchloschnúci vodouriediteľný matný email, určený pre dekoratívne použitie. 
Povrchom dodáva vintage matný vzhľad 
 
2.  Vlastnosti: 
Vysoká krycia schopnosť 
Vynikajúca životnosť 
Nežltne 
Matný vzhľad 
Jednoduchá aplikácia 
Rýchle schnutie 
Dobré brúsenie 
 
3.  Odporúčané použitie: 
Vhodná na použitie v interiéroch aj exteriéroch. Odporúča sa na ochranu a dekoráciu 
podkladov akéhokoľvek druhu: kov, drevo, lepenka, laminát, bavlna, kameň, keramika, 
plasty ....
 
4.  Vyhotovenie: 
Farby: 18 odtieňov podľa vzorkovnice Chalk Finish spray paint 
Balenie: 520 cm3/400 ml 
 
5.  Technická charakteristika: 
Báza      vodou-riediteľná akrylová živica 
Rozpúšťadlá      voda, alkohol  
Hnacia látka      DME 
Hustota      1,35 ± 0,01 g/cm3 (v závislosti od farby) 
Viskozita     60 ± sek. (Ford Cup č. 4, 20 ºC) 
Obsah sušiny hmotnostne v %  29,5 ± 5 % (teoretická hodnota) 
VOC /prchavé organické zlúčeniny/ 606 g/l (teoretická hodnota) 
Lesk pri 60º      2% 
Výdatnosť:     520/400 ml: 2 m2 podľa podkladu 
Doba schnutia pri 20ºC:   Na dotyk: 20 min. 

Celková: 60 min. 
Na pretieranie:po 60 minútach 

Teplota pre aplikáciu    od 10 do 35 ºC 
Odolnosť farby voči teplu    Odporúčaná až do 90 ºC 
Horľavosť     Extrémne horľavá 
Tlak:      4 bary pri 20 ºC 
       8 barov pri 50 ºC 
Čistenie     Voda do 15 min, neskôr alkohol 
Životnosť produktu    > 3 roky 
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6.  Pokyny: 
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek znečisťujúcich 
látok. Voľne držiace častice a staré nátery odstráňte drôte. Škvrny od tuku odstráňte 
rozpúšťadlom. Na plasty alebo pozinkovanú oceľ aplikujte špecifický základný náter pre 
zabezpečenie dokonalej priľnavosti. 
Poriadne traste plechovkou 2 minúty po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok a 
striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých vrstvách krížovou technikou. Aby ste 
dosiahli rovnomernú konečnú úpravu a vyhli sa odkvapkávaniu farby, odporúča sa 
aplikovať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej. Na konci aplikácie preklopte 
plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn. 
Umožňuje rôzne možnosti použitia. Pre dosiahnutie hladkého povrchu je ideálny 
viacnásobný nános tenkých vrstiev (môže byť aj tzv. ´´mokré do mokrého´´). Na 
povrchoch je tak možné dosiahnuť tzv. Vintage, Retro či Chabby chic alebo Provance 
štýl. Podľa typu ďalšej techniky sa povrch nechá uschnúť a následne sa jemným 
prebrúsením dosahuje žiadaný efekt. 
 
Charakteristickou vlastnosťou výrobku je, že je vyrobený na báze vody. Je zdravotne 
nezávadný a dáva tak veľké množstvo možností použitia. 
a. ÚPRAVA PREBRÚSENÍM 
Prestriekajte celý povrch výrobkom PINTY PLUS CHALK PAINT SPRAY. 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. 
Vzhľad starého dreva dosiahnete jemným prebrúsením hrán. Na nich budú postupne 
vychádzať na povrch jednotlivé farebné vrstvy a napokon pôvodný podklad. 
b. ÚPRAVA VYTIERANÍM 
Prestriekajte celý povrch výrobkom PINTY PLUS CHALK PAINT SPRAY. 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 
požadovaných miestach prstom alebo dlaňou ruky. Objaví sa vám tak podkladová vrstva. 
Pre zvýšenie efektu môžete po úplnom zaschnutí použiť brúsny papier. 
c. ÚPRAVA ROZOTIERANÍM 
 Treťou možnosťou ako získať Vintage štýl pomocou PINTY PLUS CHALK PAINT 
SPRAY je nastriekať predmet prevlá-dajúcou 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. 
d. ÚPRAVA VOSKOVANÍM 
Na miesta, kde chcete zachovať pôvodný podklad naneste nábytkový vosk. Voskom 
môžete rôzne improvizovať a vytvoriť tak originálny dizajn. Po ukončení práce s voskom 
aplikujte PINTY PLUS CHALK PAINT SPRAY 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. 
 
7.  Bezpečnosť 
Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia 
dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov. 
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Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného 
v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom 
na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, 
nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú  správne. 
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