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Zaščitni lak 

Zaščitite svoje predmete Shabby Chic 

na vodni osnovi 

zaključni lak za silikatno silikanto kredno barvo 

trpežen in vodoodporen 

Primerno za: Notranje površine, ki so bile pobarvane s silikatno kredno barvo. Posebej izdelana za

površine izpostavljeni visokim obremenitvam, kot so pohištvo, mize, stoli in klopi. 

Uporaba: 

• Temperatura obdelave nad 18 ° C, vendar pod 30 ° C.

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

• Vsebino dobro premešajte pred in med uporabo.

• Bodite pozorni na morebitno bočno lepljenje.

• Lahko se uporablja kot temeljni premaz in zaključni premaz.

• Nanesite najprej 2 dni po nanosu Crayee silikatne kredne barve.

Apply Crayee Sealer by brush, roller or spray nozzle to your Shabby Chic surface. Let dry for approximately 5

- 10 minutes and spread evenly using a mostly dry brush.

Crayee zaščitni lak nanesite s čopičem, valjčkom ali brizgalno pištolo na površino Shabby Chic. Pustite, da se posuši približno 5 – 10 
minut in enakomerno porazdelite, najpogosteje, s suhim čopičem. 

Nega: Za trdovratno umazanijo uporabite ustrezen detergent po navodilih.

Poraba: Približno 60 - 70 ml / m², kar pomeni, da 1 liter Crayee zaščitnega laka zadostuje za približno 15 m², odvisno od vrste lesa 

in površine. 

Čiščenje: Orodje takoj po uporabi očistite s toplo vodo in milom.

Skladiščenje: Shranjujte tesno zaprto na hladnem in brez zmrzali. Izogibajte se izpostavljanju toploti in neposredni sončni 

svetlobi.

Vsebina: Rafinirana emulgirana naravna olja, kot so sojino in sončnično olje, voda, svinec in kobalt sredstva za sušenje, 

konzervansi v pločevinkah (1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT) / cink pirition; nasvet za alergike na 

izotiazolinone +49 (0) 8465-173825). 

Pomembna obvestila: Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on. Lahko povzroči alergijsko reakcijo. Da bi se 

izognili stikom s kožo uporabite ustrezne rokavice (nitril). Med brušenjem nosite zaščitno masko. Varnostni list je na 

voljo na zahtevo. Če potrebujete medicinsko pomoč, imejte pri roki embalažo ali etiketo. Hraniti izven dosega otrok. 

Pazljivo preberite in sledite vsem navodilom. Če uporabljate več embalaž z različnimi številkami šarž: jih zmešajte 

skupaj v večjo embalažo. Vsebino zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. ASN: 080112. Omejitev EU za ta izdelek (A 

/ f): 130 g / l. Ta izdelek vsebuje največ 5 g / l HOS. 

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

Barvni toni:

sijaj mat 

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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