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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ακρυλικό γαλάκτωμα σχεδιασμένο να δημιουργεί κρακελέ εφέ πάνω σε ήδη βαμμένες επιφάνειες. Για 
τη δημιουργία εντυπωσιακών εφέ προτείνονται χρώματα με έντονη αντίθεση. Για πιο ρεαλιστικά 
αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μια σκούρα βάση με μια πιο ανοιχτόχρωμη τελική στρώση. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Δημιουργία εφέ κρακελαρίσματος πάνω σε κάθε είδους βαμμένη επιφάνεια, έπιπλα, κορνίζες και άλλα 
αντικείμενα, ταμπλώ, γύψινα διακοσμητικά, κλπ.  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Σύνθεση: Ακρυλική  

Απόχρωση: Άχρωμο  

Καλυπτικότητα: 8  m2/L  

Καθαρισμός Εξοπλισμού Νερό  

Χρόνος στεγνώματος  15 λεπτά – 1 ώρα αναλόγως την θερμοκρασία  

Συσκευασίες: 1 L & 300 ml    
Διαφοροποιήσεις στις συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και πάχους στρώσης ενδέχεται να    μεταβάλλουν  την 
καλυπτικότητα και τον χρόνο στεγνώματος. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εργαλεία εφαρμογής Πινέλο     
Προετοιμασία επιφάνειας:  Δοκιμάζετε πάντα την τεχνική σε ένα δοκιμαστικό κομμάτι πριν 
εφαρμόσετε στην επιφάνεια. Διαλέξτε δύο χρώματα πλαστικού ματ, ένα για τη βάση- το χρώμα των 
ραγισμάτων, το άλλο για την τελική στρώση.  
 
Εφαρμογή: Εφαρμόστε το χρώμα της βάσης σε όλη την επιφάνεια και αφήστε την να στεγνώσει 
καλά. Ανακατέψτε καλά το Crackle Glaze. Με ένα πινέλο απλώστε το γαλάκτωμα προς μια κατεύθυνση 
και αφήστε το να στεγνώσει. Αυτή η στρώση πρέπει να είναι εντελώς λεία. Αν δεν είναι, αφαιρέστε την 
με βρεγμένο ύφασμα και δοκιμάστε ξανά. Τέλος, εφαρμόστε το χρώμα της τελικής στρώσης, 
αραιωμένη 10% με νερό, με φορά κάθετη προς της προηγούμενης στρώσης. Το πάχος της στρώσης 
προσδιορίζει το μέγεθος των ραγισμάτων – όσο πιο παχύ το στρώμα, τόσο πιο έντονα τα ραγίσματα. 
Αφήστε να στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια για 24 ώρες. Για να προστατεύσετε την επιφάνεια μπορείτε 
να εφαρμόσετε Polyvine Decorators’ Varnish. 
Καθαρισμός Εξοπλισμού:  Με νερό. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος από τα εργαλεία 
και κατόπιν καθαρίστε τα με χλιαρό νερό και σαπούνι.  
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Προϊόν με βάση νερού. Αβλαβές. Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 7ο C. Προστατεύστε 
την συσκευασία από θερμοκρασίες κάτω από 0ο C 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. 
(+30) 210 9425425 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

POLYVINE CRACKLE GLAZE 
Γαλάκτωμα Κρακελέ 

Κωδικός      09_761 


