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BLATEM CHALK PAINT – ΧΡΩΜΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ BLATEM 
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BLATEM  CHALK PAINT 
Χρώμα Κιμωλίας (Chalk Paint) νερού όπου η ειδική του σύνθεση επιτρέπει, με ένα 
ελαφρύ τρίψιμο,  την αναπαραγωγή του εφέ κιμωλίας, σε όλα τα έπιπλα και 
μικροαντικείμενα.   
Χρώμα νερού πολύ χαμηλής οσμής, που εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα, 
επιτρέποντας την αναπαραγωγή του πολύ διακοσμητικού εφέ κιμωλίας (Chalk paint 
effect). 
Προϊόν εσωτερικής χρήσης για διακόσμηση και εφαρμογές χειροτεχνίας. 
Χρησιμοποιείται για κάθε επιφάνεια σωστά προετοιμασμένη (ξύλο, τοίχος, τσιμέντο, 
τούβλο, μέταλλο, κτλ..)  όπου ζητείται αυτό το διακοσμητικό εφέ. 
Φινίρισμα: Ματ. 
Αποχρώσεις: Λευκό και 12 χρώματα 
Επικάλυψη:4-6 ώρες  
Αντοχή: Εξαιρετική. 
Καλυπτικότητα: Εξαιρετική  
Χρόνος στεγνώματος: περίπου 30-60 λεπτά. 
Ιξώδες: 115 +/- 10 UK (Μονάδες Krebs) στους 25ºC +/- 10ºC (UN 48-076). 
Πυκνότητα: 1,6 + 0,05 gr / cc (UNE-EN-ISO 2811-1 και 2). 
Απόδοση: 8-11 m

2
 / L ανά στρώση. 

‘Αφλεκτο  
Αποθήκευση: Πάνω από ένα χρόνο στην αρχική κλειστή συσκευασία. 
Καθαρισμός εργαλείων : με νερό. 
ΠΟΕ: 2004/42 / II (A / α) (75/30). Μέγιστη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές 
ενώσεις: 15 gr / L 
Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και κατάλληλα 
προετοιμασμένη πριν την εφαρμογή του Χρώματος Κιμωλίας (Chalk Paint) 
Blatem. Εάν η επιφάνεια είναι βαμμένη με τέμπερα ή ασβεστικής βάσεως χρώμα, θα 
πρέπει να αφαιρεθούν ή να ασταρωθεί με ένα αστάρι πολλαπλών χρήσεων. Εάν 
είναι βαμμένη με ένα σταθερό χρώμα (πλαστικό , ριπολίνη, αστάρι κτλ..), τρίψτε 
ελαφρώς και εφαρμόστε απευθείας.  
Το Χρώμα Κιμωλίας (Chalk Paint) εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής. 
Μπορεί να εφαρμοστεί ως έτοιμο προς χρήση ή ελαφρώς αραιωμένο με νερό: 
πινέλο, ρολό (0-10%) και πιστόλι βαφής (10-20%).  
Μια και το Χρώμα Κιμωλίας (Chalk Paint) Blatem τρίβεται εύκολα, αρχικά 
εφαρμόστε μια απόχρωση βάσης και στην συνέχεια με μια 2

η
 απόχρωση 

δημιουργείστε ένα χρωματικό κοντράστ. Αναλόγως την επιφάνεια εφαρμογής και την 
ένταση του τριψίματος, αναπαράγονται διαφορετικά εφέ. Είναι σημαντικό το χρώμα 
να είναι εντελώς στεγνό πριν το τρίψιμο. 
Για ένα κερωμένο φινίρισμα  χειροτεχνίας  εφαρμόστε το άχρωμο κερί για το Χρώμα 
Κιμωλίας Blatem, Cera Incolora με ένα πινελάκι, ή βαμβακερό πανί ή σφουγγάρι • 
Για ένα κερωμένο παλαιωμένο φινίρισμα  χειροτεχνίας  εφαρμόστε το σκούρο κερί 
για το Χρώμα Κιμωλίας Blatem, Cera Oscura. Ολοκληρώστε την εφαρμογή 
σκουπίζοντας με ένα πανάκι μέχρι να επιτύχετε την επιθυμητή γυαλάδα. Εάν η 
βαμμένη επιφάνεια υπόκεινται σε έντονη χρήση και για μεγαλύτερη προστασία 
εφαρμόστε μια στρώση το ειδικού άχρωμου ματ βερνικιού Barniz mate Chalk Paint.   
Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 8ºC και σχετική υγρασία πάνω από 
80%. 
Ανακατέψτε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν την χρήση. 
Αποφύγετε την άμεση έκθεση του δοχείου στον ήλιο και τον παγετό. 
ΔΟΧΕΙΟ 150ml 
Οψη: Λευκό + 12 αποχρώσεις   
Διατηρείται για τουλάχιστον 1 χρόνο στην κλειστή αρχική του συσκευασία, 
προστατευμένο από την ζέστη και το κρύο (σε θερμοκρασία μεταξύ 5 - 35ºC). 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα της συσκευασίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το φύλλο δεδομένων ασφαλείας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/08/16 
Τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων έχουν παραχθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες της εταιρείας μας και πρέπει να τηρούνται 
για την ορθή εφαρμογή του προϊόντος. 
Εφαρμογές  που έχουν γίνει από τον πελάτη εκτός των προκαθορισμένων οδηγειών και χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου ή προηγούμενης 
συμφωνίας εκ μέρους της εταιρείας μας, θα είναι υπό την αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. 
Θα είναι επίσης ευθύνη του πελάτη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το τεχνικό δελτίο βασίζονται στη γνώση του προϊόντος μετά από δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από 
τις τεχνικές υπηρεσίες της εταιρείας. Αλλά έχοντας κατά νου ότι οι κατά τόπου εφαρμογές ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας υπό ορισμένες 
συνθήκες (ειδικά στις εφαρμογές τους), δεν μπορούμε να εγγυηθούμε κάτι περισσότερο από την σωστή ποιότητα του προϊόντος. Η εταιρεία μας 
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο των δεδομένων αυτού του τεχνικού φύλλου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

 
 

 


