
Technický list
Rust-Oleum čirý lak na nábytek 

Vysoce odolný, čirý lak, který chrání a zvýrazňuje lakovaný 
povrch. Použijte Rust-Oleum Chalky Finish Furniture Paint pro 
kvalitní a dlouhotrvající nátěr. Pouze pro vnitřní použití.

Příprava: Pro dosažení nejlepších výsledků zajistěte, aby byl povrch 
hladký, čistý, suchý a bez jakýchkoli povrchových nečistot. Pro použití 
na Rust-Oleum Chalky Finish Furniture Paint jako ochranný lak. 

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte při teplotě 
mezi 10-30ºC, abyste zajistili řádné zaschnutí. Produkt lze nanášet 
štětcem nebo válečkem. Pokud nanášíte štětcem, nanášejte 
rovnoměrně a dávejte pozor, abyste se vyhnuli nevzhledným skvrnám. 
Váleček použijte s krátkým vlasem. Doporučují se 2 vrstvy.

Vydatnost: Až 14 m2 / litr na jeden nátěr.

Doba schnutí: Suchý na dotek za 1-2 hodiny. Přelakování možné po 2 
hodinách.

Čištění: Před omytím vodou odstraňte z aplikačního zařízení co 
nejvíce zbylého produktu. Nevylévejte do kanalizace nebo vodních 
toků. Některé místní úřady mají speciální zařízení pro likvidaci 
odpadních nátěrů.
Omezení: Může dojít k mírnému ztmavnutí světlejších odstínů Rust-
Oleum Chalky Finish Furniture Paint. Pro zajištění konečného výsledku 
je doporučený test nejprve na malé nenápadné ploše. Lak na nábytek 
může teplem změknout, nepokládejte proto horké předměty přímo na 
lakovaný povrch.
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Skladovatelnost: 2 roky (neotevřené) od data výroby. (Viz dno 
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 vhodné konzultovat kopii 
příslušných zdravotních a bezpečnostních předpisů.

VOC produktu = 25 g / litr max.




