
 

 

 

 

AQUALUX SHABBY CHIC 
FINISH COAT MATT 

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre 

dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. 

 

Typ výrobku AQUALUX SHABBY CHIC FINISH COAT je vodou riediteľný bezfarebný lak. 
Vyrobený je na báze vysoko kvalitnej akrylovej živice a špeciálnych prísad. 

Riedenie Čistá voda 

Vzhľad Mat 

Schnutie suchý na dotyk: 1-2 hod/20oC, pri relatívnej vlhkosti a dobrej ventilácií.  

Úplne suchý: 5 hod. 

Obsah pevných látok 30-50% hmotnostne, 28-40% objemovo 

Viskozita 35-70 s ( DIN6, 20oC ), podľa HRN EN ISO 2431:2012 

Výdatnosť 8 - 10 m2 / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu a spôsobu 
aplikácie 

Hustota 1,05 – 1,25 kg/L, (HRN EN ISO 2811-1:2016) 

Obsah VOC VOC kategória a limitné hodnoty: 

A(d), 130 g / l (2010) Výrobok obsahuje max: 40 g / l 

Použitie Povrchová úprava drevených výrobkov 

Aplikácia AQUALUX SHABBY CHIC FINISH COAT MATT je určený pre ochranu povrchov, 
ktoré boli upravené kriedovou farbou AQUALUX SHABBY CHIC. Ochraňuje 
povrch pred poškrabaním, mechanickým poškodením a vodou. 

Pre optimálnu ochranu musí byť povrch pred aplikáciou suchý, prebrúsený 
a zbavený nečistôt a mastnoty. 

Aplikácia je možná, štetcom, striekaním alebo valčekom v 2-3 vrstvách. 
Kompatibilitu s prípadnými staršími nátermi je potrebné odskúšať skúšobným 
náterom na malej ploche. 

Skladovanie Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného 
žiarenia, pri teplote 5 – 25oC 

Interval medzi nátermi Minimum: 2-3 hod. (T= +20oC, rel.vlhkosť = 65%) 

Doba použitia Min. 5 rokov od dátumu výroby 

Certifikáty Vydávajú sa pre každú výrobnú šaržu, dodáva sa potrebná dokumentácia 

Poznámka Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného 
prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť! 
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