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Chalky Finish  
Furniture Paint

PRODUK TINFORMATION

Renovera och förvandla möbler med RUST-OLEUM® 

möbelfärg med kritaktig finish. Måla bara dina 

möbler och avsluta med RUST-OLEUM® möbelvax 

eller RUST-OLEUM® möbellack för att skydda 

slutresultatet.

RUST-OLEUM® möbelfärg kan användas direkt på trä 

(obehandlat eller målat), tegel, sten, gips eller någon 

annan lämplig, grundmålad yta. Skapa en sliten look 

genom att applicera två lager i kontrasterande färger 

och sedan slipa/skrubba när det har torkat. 

För mer inspiration och tips om användning, gå in 

på www.makeityours.co.uk

Rust-Oleum® 

TEKNISK DATA

Ytfinish   Matt, kritaktig 
Kulör   20 kulörer  
Densitet   1,2 g/cm3 
    
VOC-halt   5 g/l 
Färdig att använda 5 g/l 
Kategori   A/j 
EU-gränsvärde   140 g/l (2010)

TORK TIDER VID 20°C & 8 5% REL ATIV  
LUF TFUK TIGHET

Beröringstorr  1 timme 
Övermålningsbar  4 timmar
Maximal hårdhet 4 timmar
  
Täckning  
Teoretisk täckförmåga 14 m2 per liter.  
Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer 
som underlagets porositet och råhet och 
materialsvinn vid applicering.
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Rust-Oleum® Chalky Finish 
Furniture Paint

PRODUK TDATA

Se till att ytan är ren och fri från vax eller olja för bästa resultat. Rengör ytan noggrant med lacknafta om vax har använts. 
Obehandlat trä bör slipas före målning. Den omgivande luftens, underlagets och materialets temperatur skall vara mellan 
5 och 35°C, och den relativa luftfuktigheten under 85%. Underlagets temperatur måste vara minst 3°C över daggpunkten.

FÖRBEREDELSE

Rör om noggrant före användning. Applicera produkten med pensel eller roller. Följ träets ådring vid applicering med pensel. 
Använd en kort mohairroller vid applicering med roller. Applicera två lager med kontrasterande färger för att skapa en sliten 
look. Låt torka och slipa sedan lätt med fuktat sandpapper eller stålull – slipa längs med träets ådring. Skydda färgen med 
RUST-OLEUM® möbelytvax eller RUST-OLEUM® möbellack.

APPLICERING

Rengöring
Avlägsna så mycket av produkten som möjligt innan du tvättar 
verktygen med tvål. Låt inte produkten komma ut i avlopps-
system eller vattendrag. Det kan finnas lokala bestämmelser 
och anläggningar för återvinning av färgrester.

Viktigt
Använd inte direkt på metall. Detta är inte en smuts-
avstötande produkt. Produkten blockerar ej blödande 
fläckar. Grundmåla ytor där blödande fläckar kan bli 
ett problem, inklusive kvistar. Prova på en diskret yta 
före målning om du är osäker. Rekommenderas ej för 
utomhusbruk.

Användarskydd
Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.

Lagring
Färgen håller i 3 år från tillverkningsdatum i oöppnad 
förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i 
direkt solljus och vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Storlekar
Furniture Paint finns i förpackning om 125 ml och 750 ml.

Kulör    125 ml, 6 st/krt 750 ml, 6 st/krt

Chalk White 140000125 14000075

Antique White 140010125 14001075

Clotted Cream 140020125 14002075

Mustard 140030125 14003075

Fire Brick 140040125 14004075

Dusky Pink 140140125 14014075

China Rose 140220125 14022075

Lilac Wine 140240125 14024075

Powder Blue 140250125 14025075

Duck Egg 140060125 14006075

Belgrave 140090125 14009075

Ink Blue 140270125 14027075

Bramwell 140080125 14008075

Sage Green 140070125 14007075

Graphite 140100125 14010075

Anthracite 140110125 14011075

Flint 140180125 14018075

Winter Grey 140130125 14013075

Hessian 140150125 14015075

Cocoa 140050125 14005075

INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll 

frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad 

ersätter alla tidigare utgåvor. 
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