
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρώμα Κιμωλίας Chalk Paint 

COLORS Polyvine 

 

Το μοναδικό χρώμα κιμωλίας που το βρίσκετε έτοιμο σε χιλιάδες αποχρώσεις! 

Ανανεώστε έπιπλα και είδη σπιτιού στα πιο πρωτότυπα χρώματα σε παλ αλλά και σε 

έντονους τόνους με το υψηλής ποιότητας Chalk Paint COLORS της Polyvine. 

Επιλέξτε την αγαπημένη σας απόχρωση από οποιαδήποτε παλέτα και διακοσμήστε 

παλιά αλλά και νέα αντικείμενα σε στυλ shabby chic. Στις περισσότερες επιφάνειες 

εφαρμόζεται χωρίς να χρειάζεται αστάρι και προσφέρει βελούδινο dead flat φινίρισμα 

και άριστη καλυπτικότητα. 

Επιφάνειες εφαρμογής:

Εφαρμόζεται σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες, ήδη βαμμένες με χρώμα, βερνίκι ή 

λούστρο.  Κατάλληλο για ξύλο, πέτρα, κεραμικό, ασταρωμένο μέταλλο, ασταρωμένο 

ματ πλαστικό. 

Πού το χρησιμοποιούμε:

Για χειροποίητες δημιουργίες, για παλαίωση ή ανακαίνιση επίπλων, τοίχων αλλά και 

για να διακοσμήσουμε πρωτότυπα οποιοδήποτε αντικείμενο. 

Αποχρώσεις:

Το Chalk Paint COLORS μπορείτε το βρείτε σε χιλιάδες χρώματα, όμως λόγω της 

δημοφιλέστατης τεχνικής shabby chic, υπάρχουν ορισμένες αποχρώσεις που 

ξεχωρίζουν καθώς οι DIYers τις προτιμούν ιδιαίτερα για τη διακόσμηση επίπλων και 

μικρότερων αντικειμένων. Δείτε παρακάτω τα "THE POPULAR COLORS" του 

Chalk Paint της Polyvine και επιλέξτε τη δική σας αγαπημένη σας απόχρωση. 

 



Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

 

Απόδοση: 14 τμ / λίτρο 

Στέγνωμα: 2-3 ώρες - Επαναβαφή: 4 ώρες 

Πινέλα και εργαλεία πλένονται με νερό 

 

Οδηγίες Χρήσης:

 

Προετοιμασία Επιφάνειας:  

Ανακατέψτε πολύ καλά το περιεχόμενο του δοχείου. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι 

στεγνή, καθαρή, χωρίς λιπαρές ουσίες, κεριά, κλπ. Σε περίπτωση γυμνού μετάλλου ή 

πλαστικού, ασταρώστε κατάλληλα. 

Εφαρμογή:  

Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις, ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιθυμείτε. Τρίψτε 

ελαφρώς μεταξύ των στρώσεων. Για διχρωμία, μπορείτε να εφαρμόσετε στρώσεις 

διαφορετικού χρώματος. Aφού στεγνώσει καλά η επιφάνεια, τρίψτε τοπικά το τελικό 

χρώμα κατά βούληση, ώστε να αρχίσει να φαίνεται η προηγούμενη απόχρωση. Το 

Chalk Paint Colors τρίβεται εύκολα, δημιουργώντας παλαιωμένο εφέ στο βαθμό που 

επιθυμείτε. Τέλος προστατεύστε το φινίρισμα με Chalk Paint Waxer ή κατάλληλο 

βερνίκι. 

Συμβουλή: 

Πάντα να κάνετε μια δοκιμή προτού αρχίσετε το βάψιμο. 

Αποθήκευση: 

Προστατεύστε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες. 

 


