
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ιδανικό για την αναπαλαίωση με την τεχνική shabby chic και τη διακόσμηση ξύλινων επίπλων και άλλων αντικειμένων από
διάφορα υλικά (ξύλο, μέταλλο, γυαλί, χαρτόνι κ.α). Το TITAN Chalk Paint σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προϊόντα της σειράς
(το κερί και το βερνίκι), καθώς επίσης και με τα κατάλληλα εργαλεία όπως σφουγγάρι ή γυαλόχαρτο προσφέρει μια ποικιλία
από τεχνοτροπίες και διακοσμητικά εφέ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Φινίρισμα:   Ματ    
Απόχρωση:   ∆ιάφορες παλ αποχρώσεις   

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Εργαλεία εφαρμογής:  Πινέλο, ρολό, πιστόλι

Ανακινήστε προσεκτικά το περιεχόμενο. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές. Απλώστε κατευθείαν μια
στρώση TITAN Chalk Paint.

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΜΕ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ: Το TITAN Chalk Paint γυαλοχαρτώνεται πολύ γρήγορα και εύκολα. Απλώστε την αγαπημένη 
σας απόχρωση πάνω στην επιφάνεια που θέλετε να διακοσμήσετε και περιμένετε να στεγνώσει. Κατόπιν περάστε με γυαλό-
χαρτο τα σημεία που θέλετε να φαίνεται φθαρμένο το χρώμα, ώστε να αποκτήσει η επιφάνεια την τέλεια shabby chic όψη.
Για ακόμα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση χρώματος, περάστε την επιφάνεια με άλλη μια
στρώση διαφορετικής απόχρωσης. Αφού στεγνώσει η τελευταία, γυαλοχαρτώστε απαλά τη δεύτερη στρώση. Το εφέ ποικίλει
ανάλογα με το είδος του γυαλόχαρτου. Σημαντικό: Περάστε με γυαλόχαρτο μόνο αφού το χρώμα έχει στεγνώσει καλά. 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ: Πάνω σε ένα αντικείμενο που έχει βαφτεί με TITAN Chalk Paint, τοποθετήστε ένα χαρτί ντεκουπάζ
και περάστε πάνω από το μοτίβο μια στρώση από το TITAN Chalk Matt Varnish το οποίο λειτουργεί και σαν κόλλα και σαν βερνίκι. 

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΜΕ ΚΕΡΙ: Το πέρασμα με κερί είναι μια απαραίτητη διαδικασία για τις τεχνοτροπίες με Chalk Paint, καθώς δίνει την
τέλεια ρετρό εμφάνιση στις DIY κατασκευές μας και παράλληλα προστατεύει το χρώμα. Το Chalk Wax απλώνεται με πινέλο, 
βαμβακερό ύφασμα ή σφουγγάρι. Οταν η επιφάνεια που έχει βαφτεί με TITAN Chalk Paint στεγνώσει, χρησιμοποιούμε κάποιο
από τα τρία αυτά μέσα για να την περάσουμε με κερί. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Οταν αναπαλαιώνουμε με το TITAN Chalk Paint έπιπλα ή αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούμε
καθημερινά, για έξτρα προστασία του χρώματος περνάμε τις επιφάνειες με μια στρώση βερνίκι
TITAN Chalk Paint Matt Varnish. 

Χρώμα Κιμωλίας
Χρώμα νερού με φινίρισμα κιμωλίας, ultra ματ και άοσμο. Εύκολο στη χρήση, αρκεί μόνο
μια στρώση για να καλύψει τέλεια την επιφάνεια και να δημιουργήσει όμορφο τελείωμα. 
∆εν χρειάζεται αστάρι για τις περισσότερες επιφάνειες.

Χρόνος στεγνώματος  Στην αφή Επαναβαφή
(στους 23οC)                   45-60 λεπτά          6 ώρες Απόδοση: 6-8 τμ ανά λίτρο 

Αραίωση / Καθαρισμός: Νερό
Συσκευασίες:   250 ml
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