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Odlična silikatno kredna barva

Ustvari svoj ”Shabby Chic” – eleganten, obrabljen videz 

Značilnosti: 
• brez topil, biocidov in konzervansov

• mat

• paroprepustna

Primerno za: Crayee silikatno kredna barva je primerna za kreativno oblikovanje v zaprtih prostorih ali 

Shabby Chic. Crayee silikatno kredna barva temelji na mineralnih surovinah in je varna za ljudi in okolje. Idealna je
za notranjo uporabo na apnenčastem in cementnem ometu, mavčnem in glinenem ometu, betonu, opeki, tapetah 

in surovem lesa, pa tudi univerzalno primerna za pohištvo. Lahko se uporablja na mat emulzijski barvi in silikonski 

smolni barvi. Crayee silikatna kredna barva ne vsebuje topil in je obogatena s silicijevim dioksidom, zaradi česar je

idealna za te podlage. Posebne sestavine tvorijo mikroporozno, neločljivo fuzijo s podlago. Rezultat tega je 

popolen oprijem in izredno visoka vzdržljivost tudi na kritičnih podlagah.

Uporaba: 
• Podlaga mora biti čista, brez prahu, suha in ne sme biti zmrznjena. Poleg tega je treba mineralne podlage

ustrezno pripraviti za oprijem, hkrati pa morajo biti kemično nevtralne.

• Poleg lesa je primerna tudi za mineralne, porozne, vpojne ali vodo odbojne površine, ki so vsaj delno

mineralne.
• Prepričajte se o primernosti podlage in pravilni izdelave na področju, ki je najbolj vidno očem in izpostavljeno

svetlobi.

• Temperatura obdelave (vključno s sušenjem) nad +8°C.

• Čas sušenja: Pri sobni temperaturi se lahko prebarva po približno 1 uri , po  približno 2 urah se lahko obrusi.

• Deluje različno, odvisno od površinskih lastnosti. Potreben je predhodni test.

• Pomembno: Delajte s tehniko mokro na mokro na enem zaprtem odseku, od zgoraj navzdol in od leve

proti desni.

Priprava: Vsebino pred uporabo dobro premešajte. Preverite primernost podlage: upoštevajte absorpcijsko

sposobnost, trdnost in strukturo določene podlage, po potrebi razredčite z vodo do 10%. Ustvarite testno površino,

da preverite absorpcijsko vedenje in vizualni videz zadevne podlage. Delajte samo z mokro-mokro tehniko za 

enakomeren videz površine.

Poraba: 100-125 ml / m² na premaz na gladkih, normalno vpojnih podlagah. 1 liter Crayee Silikatna  kredna 
barva zadostuje za do 8-10 m² na sloj. Natančno porabo lahko določite pri vzorčnem preizkusu. Po potrebi

razredčite z vodo. 

Čiščenje: Čopiče in slikarska orodja takoj po uporabi očistite s toplo vodo in milom. Za daljši odmor pustite

orodje v vodi. 

Naše ustno in pisno tehnično svetovanje je predstavljeno na podlagi testov in velja za zanesljivo. Vendar velja brez garancije in vas ne izvzema za preučitev dobavljenih izdelkov za 

potrditev njihove primernosti za vašo posebno uporabo in namen. Uporaba in predelava izdelkov so zunaj našega nadzora in zato ste popolnoma sami odgovorni. Zagotavljamo seveda 

specifikacije v skladu z vzorci in dosledno kakovost naših izdelkov. Pojav  nove "informacije o izdelku" nadomesti in razveljavi predhodno objavljene. 
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Skladiščenje: Na hladnem, vendar brez zmrzali.

Vsebina: Kalijev silikat, voda, <5% organskih dodatkov, kremenčeva sol, kreda, mormornati prah, titanov

dioksid.  

Pomebna obvestila: Opozorilo! Med pršenjem lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihujte
kapljic ali meglic. Med brušenjem nosite zaščitno masko. Če je potreben zdravniški nasvet, imejte posodo ali

etiketo pri roki. Hraniti izven dosega otrok. Pred uporabo izdelka preberite nalepko. Izdelek je alkalen. Previdno 

zaščitite površino okoli barvnih površin, razlite snovi takoj sprati z vodo. Samo popolnoma izpraznjene embalaže
se smejo reciklirati. Posušeni odpadni material lahko odstranite med gospodinjske ali gradbene odpadke. Znebiti 

se tekočih ostankov na zbirnem mestu starih barv. ASN št .: 080112. Omejitev EU za ta izdelek (A / a): 30 g / l; Ta 

izdelek vsebuje največ 0 g / l HOS. 

Na voljo v: 0,14l, 0,75l in 2,5l.

Barve: 

bela #01 #02 

#03 #05 #06 

#09 #21 #23 

#24 #25 #26 

#27 

Vse barve so medsebojno mešljive. 

Naše ustno in pisno tehnično svetovanje je predstavljeno na podlagi testov in velja za zanesljivo. Vendar velja brez garancije in vas ne izvzema za preučitev dobavljenih izdelkov za 

potrditev njihove primernosti za vašo posebno uporabo in namen. Uporaba in predelava izdelkov so zunaj našega nadzora in zato ste popolnoma sami odgovorni. Zagotavljamo seveda 

specifikacije v skladu z vzorci in dosledno kakovost naših izdelkov. Pojav  nove "informacije o izdelku" nadomesti in razveljavi predhodno objavljene. 

PNZ Produkte GmbH 

Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg • Germany 

Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616 

E-Mail: info@pnz.de • Internet: http://www.pnz.de

mailto:info@pnz.de
http://www.pnz.de/



