
Technický list
Rust-Oleum křídová barva na nábytek

Renovujte a přeměňte nábytek pomocí barvy Rust-Oleum na 
nábytek. Jednoduše natřete svůj nábytek a dokončete ho vrstvou 
Rust-Oleum Furniture Finishing Wax. Barvu lze použít přímo na 
dřevo (holé nebo natřené), cihly, kámen, omítku nebo jakýkoli 
pevný povrch opatřený případně vhodným základním nátěrem. 
Lze vytvořit zajímavý patinovaný vzhled nátěru nanesením dvou 
vrstev v kontrastních barvách a následném přebroušením/
drhnutím vrchní vrstvy po zaschnutí. Použijte vosk k ochraně 
finálního nátěru.

Příprava: Pro dosažení nejlepších výsledků se ujistěte, že je povrch 
čistý a bez vosku nebo oleje. Pokud byl použit vosk, očistěte povrch 
důkladně lakovým benzínem. Holé dřevo doporučujeme před 
lakováním obrousit.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Produkt lze nanášet 
štětcem nebo válečkem. Při aplikaci štetcem aplikujte rovnoměrně 
podle struktury dřeva. Váleček je vhodný mohérový či podobný. Pro 
vytvoření patinovaného vzhledu naneste dvě vrstvy v kontrastních 
barvách. Nechte zaschnout a poté lehce přebruste navlhčeným 
brusným papírem nebo drátěnkou z nerezové oceli. Chraňte barevný 
efekt pomocí vosku Rust-Oleum Furniture Finishing Wax.

Vydatnost: Až 12 - 14 m2 / litr. Kryvost se může lišit v závislosti na 
metodě, rychlosti aplikace a poréznosti povrchu.

Doba schnutí: Suchý na dotek za 1 hodinu. Manipulujte po 4 
hodinách. V případě potřeby naneste druhou vrstvu po 4 hodinách. 
Plná tvrdost po 4 hodinách.

Čištění: Před omytím vodou odstraňte z aplikačního zařízení co 
nejvíce produktu. Nevylévejte do kanalizace nebo
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vodních toků. Některé místní úřady mají speciální zařízení pro likvidaci 
odpadních nátěrů.

Omezení: Nelze použít přímo na kov. Nejedná se o přípravek blokující 
mastné skvrny apod.. Napenetrujte všechny povrchy, kde je riziko 
takových skvrn. Pokud si nejste jisti, vyzkoušejte barvu před lakováním 
na nenápadném místě. Nedoporučuje se pro venkovní použití.

Skladovatelnost: 2 roky (neotevřené) od data výroby. (Viz základna 
plechovky).

Vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto dokumentu 
jsou podle našeho nejlepšího vědomí pravdivé a přesné a jsou 
poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Doporučujeme nejprve natřít 
zkušební plochu, aby bylo zajištěno, že produkt bude vyhovovat 
individuálním požadavkům. Před použitím je třeba konzultovat kopii 
příslušných zdravotních a bezpečnostních předpisů.

VOC produktu = 5 g / litr max.




