OWATROL® ANTIQUE CRACKLE
ANTIK KRAKELERINGSEFFEKT
Produktbeskrivelse

OWATROL® ANTIQUE CRACKLE er en grundmaling der skaber et naturligt antik udtryk eller effekter med
krakkelinger.

Produktegenskaber

• Tørrer hurtigt.
• Lugtfri.
• Vandbaseret.

Anvendelsesområder

•
•
•
•

Tekniske data

Udseende: Gennemsigtig væske.
Bindemiddel: Speciel harpiks.
Opløsningsmiddel: Vand.
Vægtfylde ved 20C: 1.02 ± 0.03.
Tørstofindhold: 15 ± 3%.
Tørretid: 6 timer.
Pakningsstørrelser: 500ml.
Holdbarhed: 1 år uåbnet i original emballage.
VOC: EU-vurdering for dette produkt (cat A /I): 200 g/l (2010). Produktet indeholder et maksimum af
10g/l.

Anbefalinger før påføring

• Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle.
• Påføres mellem 5°C og 25°C.
• Må ikke påføres på varme overflader.

Påføringsværktøj

• Pensel.
• Malerrulle.

Klargøring af overfladen

• Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt, olier og anden overfladesnavs.
• Rengør omhyggeligt overfladen ved hjælp af passende rengøringsmidler alt efter materialet og snavset,
for eksempel, acetone, varmt sæbevand (skyld grundigt efter) etc.
• Lad det tørre.
Glatte og ikke-porøse overflader (plast, glas, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller…):
• Grund overfladen med OWATROL® ABSOLUTE PRIMER*.

Påføring

• Brug produktet som det er. Må ikke fortyndes.
• Ryst eller rør godt før brug.
• Farven på krakeleringerne vil blive den fra den eksisterende overflade. For en anden grundfarve, påfør
først et nyt lag af vandbaseret/akrylmaling i den ønskede farve og lad det tørre.
• Påfør et generøst lag af OWATROL® ANTIQUE CRACKLE.
• Lad det tørre (Det tørre produkt kan stadig føles klistret).
• Påfør et nyt lag af vandbaseret/akrylmaling i den ønskede farve. LAD VÆR MED AT PÅFØRE ET NYT
LAG ELLER GLATTE OVERFLADEN UD. Lad malingen tørre som anbefalet af fabrikanten.
Baggrundsfarven vil kunne ses igennem krakeleringerne i løbet af få minutter når malingen begynder at
tørre.

Møbler – Stole, borde…
Billederammer…
Lysestager, skåle…
Kan bruges på alle slags overflader.

• For holdbar langtidsbeskyttelse af den krakelerede overflade, påfør et lag OWATROL® NATURAL
VARNISH*.
• Irregulær og plettet påføring af OWATROL® ANTIQUE CRACKLE og af lakken, gør det nemmere at
opnå en naturlig krakelerede effekt.
• Før påføringen af OWATROL® NATURAL VARNISH*, er det muligt at lave en ældningseffekt som vist på
billedet. For at opnå denne effekt, hæld kogende vand på de ønskede områder, da det fjerner finish.

Rækkeevne

5-6m2 per liter.
Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur, alder og porøsiteten af
overfladen.

Rengøring

Vand og sæbe.

Opbevaring

Undgå frost og høje temperaturer.
Opbevar det i original emballage og luk låget tæt efter brug.

Generel information

Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt.
OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og
under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores
tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL agent i dit land.
Ovenstående information er korrekt ifølge udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der
nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på produktets etiket og
tekniske datablad.
Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke
er foretaget under hans tilsyn.
*Disse produkter et en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk

Sikkerhed

Vi henviser til sikkerhedsdatabladet (MSDS) som er tilgængelig på www.owatrol.com og teksten på
emballagen.
Opbevares utilgængeligt for børn.

Udstedelsesdato

November 2017.

Owatrol® Spirit
er et varemærke fra

WBK Trading A/S,
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,
Tlf. +45 7070 7409,
www.owatrol.dk

Se alle vore løsninger på:

www.owatrol.com

Databladets oplysninger er til orientering og vejledning, og producenten påtager sig ikke ansvar på baggrund heraf da anvendelsen af produkterne ikke udføres under vores kontrol.* Oplysningerne om omfanget af flygtige
stoffer, som udgør toksisk risiko ved indånding, i indendørs luft, er fastlagt i en klassifikationsskala (VOC), der spænder fra A+ (variable afdampninger) til C (høje afdampninger).

Supplerende
påføringsråd

