TITAN CHALK PAINT
Interior. Mate

Código do produto: 09J

Descrição
Tinta de tons vintage à base de água, efeito giz extra mate, inodoro. Cobre com uma só camada. Fácil de aplicar, não necessita
de preparação prévia na maioria das superfícies. Super lixável e de elevada suavidade. Especial para a renovação e decoração
de móveis de madeira e outros objetos de diversos materiais. Poderá combinar as cores TITAN Chalk Paint com os auxiliares
TITAN CHALK , verniz e cera, se utilizar uma esponja e uma lixa conseguirá diversas possibilidades de aplicação e uma grande
variedade de resultados decorativos. A sua fórmula especial garante um polimento mais fácil, para assim realizar rapidamente
as técnicas de décopauge e obter uma decoração estilo Shabby chic.
Cores craqueláveis com a utilização do Craquelador Acualux.

Campos de Aplicação
Adequada para trabalhos manuais e de artesanato, criatividade e bricolage sobre madeira, cimento, pedra, argila, gesso
(estuque), poliestireno expandido, etc.

Dados Técnicos
Acabamento

Mate

Cor (EN ISO 11664-4)

Catálogo 19 cores

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,50 - 1,60 kg /l (segundo cor)

Rendimento (UNE 48282)

6 - 8 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

45 - 60 minutos

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

6 horas

Métodos de Aplicação

Trincha, rolo e pistola aerográfica.

Diluição

Água

Limpeza de Utensílios

Água e sabão

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 - + 30 ºC

Apresentação

750ml e 250 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na
secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e convenientemente preparadas. Aplicar
diretamente TITAN Chalk Paint.
Em madeiras ricas em taninos recomemda-se aplicar previamente o Primário Multiusos à Base de Água.
DECAPAGEM com lixa
TITAN CHALK PAINT é fácil e rapido de lixar. Aplicar a cor favorita sobre a madeira limpa e, depois de seca, lixar as zonas
onde pretender o efeito desgastado. Primeiro aplicar uma cor de base e, em seguida, uma segunda camada de outra cor, que
contraste com a debaixo. Ao lixar, aparecerá a cor do fundo. O efeito irá variar dependendo do grau da lixa que escolher e a
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intensidade de polimento. É muito importante lixar só quando a tinta estiver completamente seca.
DECAPAGEM com cera
Existem diferentes tipos de acabamento desgastado. Um deles é o que obtém se aplicar cera somente em zonas estratégicas
de uma superfície, que pode ser a madeira virgem ou uma camada de base de tinta. Sobre essa cera, estender outra camada
de tinta que contrastará com a cor da base. Ao lixar, a tinta aplicada sobre a cera irá sair. A diferença da decapagem com lixa,
na qual se aprecia o movimento longitudinal do polimento, provoca um efeito envelhecido que parece imitar o "descascar" da
tinta. Aspeto rústico.
DECOUPAGE com papel (estilo floral romântico)
O estilo shabby chic potencia as suas cores suaves em combinação com tecidos e papel de estampados vintage. Sobre uma
peça pintada com CHALK PAINT, o papel de découpage adere com o estampado selecionado. O Verniz TITAN Chalk Mate
servirá de cola e também de verniz final.

ACABAMENTO à cera
Este acabamento sobre a tinta TITAN Chalk Paint confere um tato e um aspeto artesanal, de autêntico vintage. Apenas tem
este acabamento, o mobiliário artesanal que evidencia o acabamento manual. A Cera Chalk aplica-se com pincel, pano de
algodão ou esponja sobre as peças pintadas com TITAN Chalk Paint. Depois de seca, polir com um pano até obter o brilho
desejado. Se pretender o efeito de cera envelhecida, misturar previamente com um pouco de Betume Judeia TITAN, e aplicar
do mesmo modo.
Para renovar móveis que irão ter muito uso, aplicar uma demão de Verniz Chalk Mate para conferir uma proteção extra.

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.
Minimize o desperdício da tinta adequando a compra da mesma ao rendimento recomendado. Recupere a tinta não utilizada
dando-lhe um novo uso. A reutilização da tinta pode minimizar de forma eficaz os efeitos ambientais sobre o ciclo de vida do
produto.
Os resíduos podem ser depositados nos contentores de resíduos urbanos.
Armazenar a embalagem bem fechada e identificada entre 5 °C e 40 °C.
Recomenda-se a utilização de óculos e luvas para a proteção contra salpicos e máscara em caso de aplicação por pulverização.
Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0⁰.

Data de edição: 2017-09
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição.
Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou
a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.
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