
odolný tvrdý lak pre 
použitie v interiéri 

aj exteriéri.

Začíname
Annie odporúča použiť Chalk 
PaintTM lak na ochranu podláh, 
nábytku v exteriéri a skriniek 
kuchynskej linky. Uistite sa,
že je povrch suchý a zbavený
prachu. Nepoužívajte lak na
voskované povrchy. Použitie
laku a farby vždy  otestujte
na menšej ploche, pretože

finálny vzhľad závisí od predchádzajúcich úprav povrchu. Pre viac informácií
si pozrite časť "Tipy a triky". Pred použitím lak dôkladne premiešajte, nena-
nášajte príliš hrubú vrstvu. Obsah plechovky vystačí približne na 19 m2.
Použite vysoko kvalitný štetec alebo lakovací valček a nanášajte postupne 
a rovnomerne. Pre dosiahnutie jednoliatejšieho povrchu môžete zriediť 
s 10 % vody. Lak dosiahne finálnu tvrdosť po 14 dňoch. Lak by mal byť 
suchý a pripravený na druhý náter po 1-2 hodinách, ale môže to byť aj 
dlhšie. Chladnejšie prostredie a vyššia vlhkosť tento čas predĺžia.

Chalk PaintTM lak dodá povrchu
vysoko odolnú ochranu, je vhodný
do interiéru aj exteriéru a bol vyvinutý
špeciálne pre použitie s farbami Chalk
PaintTM. Chalk PaintTM lak obsahuje 
UV filter (aby farby ostali aj v exteriéri
žiarivé), obsahuje veľmi malé 
množstvo VOC (organické prchavé 
látky) a je certifikovaný pre detské 
hračky. K dispozícii v matnom 
alebo lesklom prevedení. Aplikácia 
štecom, valčekom alebo striekacou 
pištoľou.

Naneste minimálne dve tenké
vrstvy, aby ste natreli všetky
miesta. Cez nenatreté miesta sa
môže dostať voda a časom môže
spôsobiť odlupovanie Chalk PaintTM

farby.

"Maľovaný nábytok uložte cez zimu
dovnútra, predĺžite tak životnosť
náteru."

Všetko náradie umyte ihneď 
mydlovou vodou. Nábytok natretý
Chalk PaintTM lakom, ošetrujte vlhkou
handričkou a mydlovou vodou.
Vyvarujte sa použitiu silných 
chemikálií. Zvyšok laku skladujte na
suchom a chladnom mieste.

Na predĺženie trvanlivosti prelejte obsah plechovky, v ktorej zostala menej
ako polovica obsahu, do menšej vhodnej vzduchotesnej nádoby. Použite do
jedného roka od dátumu kúpy.

Na vytvorenie zaujímavého kontrastu môžete použiť matný 
a lesklý lak vedľa seba na jednom povrchu.

Lesklý lak je vo všeobecnosti odolnejší. Pre dosiahnutie
extra odolného povrchu naneste najprv 1-2 vrstvy lesklého
laku a následne jednu vrstvu matného laku.

Zakalenie - pri lakovaní tmavších odtieňov nanášajte opatrne
tenučkú vrstvu. Väčšie nahromadenie laku by mohlo spôsobiť
jemné zakalenie náteru do biela.

Prerážanie škvŕn - niektoré drevené povrchy vedia byť
nevypočítateľné a aplikácia laku môže spôsobiť vytiahnutie
tanínov alebo škvŕn z predchádzajúcich náterov, alebo spôsobiť
zažltnutie. Vždy najprv otestujte ako sa lak správa na menšom 
kúsku. Ak sa objavia škrvny, ošetrite povrch šelakom alebo 
iným prostriedkom proti škrvnám.
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