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KARTA TECHNICZA WYROBU 

 
CHALK PAINT 

LOVELY  HOME  
 

Lakier nawierzchniowy 

Do renowacji mebli 
 

 

 

 

• zabezpiecza elementy pomalowane farbą kredową Lovely Home 

• zabezpiecza przed wchłanianiem wody i innych mediów  

• trwały, szybkoschnący 

• matowo-satynowy 

• niezwykle wydajny 

• przyjazny dla środowiska: bezwonny i bezrozpuszczalnikowy 

• ekologiczny i bezpieczny dla zdrowia 

 
 

 
OPIS PRODUKTU 

Lakier Lovely Home to wodorozcieńczalny, ekologiczny, bezzapachowy lakier nawierzchniowy 

przeznaczony do zabezpieczenia mebli i innych elementów pomalowanych farbą Lovely Home. 

Oparty na nowoczesnej technologii, dzięki której cechuje go doskonała przyczepność powłoki 

farby Lovely Home, szybkie wysychanie, a jednocześnie dpornością na ścieranie i  

wodoodporność. Jest wyrobem bezwonnym i ekologicznym. Nadaje malowanym podłożom 

nowy, świeży wygląd dostosowany do aktualnych trendów.  Powierzchnie wymalowane 

lakierem Lovely Home nadaje meblom i malowanym elementom delikatnie matowo-

satynowy wygląd. 

  
PRZEZNACZENIE:  

Lakier Lovely Home przeznaczony jest do artystycznej stylizacji mebli i innych elementów 

dekoracyjnych. Dzięki niemu zabezpieczysz meble lub elementy dekoracyjne pomalowane 

farbą Lovely Home w  dowolnym stylu Vintage, Shabby, Chic. Lakier Lovely Home zalecany 

jest na różnego rodzaju podłoża tj, drewno, płyty MDF, ściany, ceramika, wiklina, metal 

pomalowane farbą Lovely Home. 
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CHARAKTERYSTYKA: 

gęstość 1,05g/dm3 

stopień połysku 
mat 

      
 

wydajność dla jednej warstwy*  

nakładanie pędzel, wałek, gąbka,natrysk 

czas wysychania w temp. 23°C i wilgotności względnej 

50%** 
25min 

czas do nakładania kolejnej warstwy w temp. 23°C i 

wilgotności względnej 50%** 
2h 

Czas nalożenia od wyschnięcia farby Lovely Home  24h 

*Przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża 
**  Obniżenie temperatury lub i wzrost wilgotności może wydłużać czas wysychania. 

 

SPOSÓB STOSOWANIA:  

Sposób użycia: 

Lakier przed użyciem należy bardzo dobrze wymieszać. Przed przystąpieniem do malowania 

należy odpowiednio przygotować podłoże. Najlepiej przed przystąpieniem do malowania, 

lakier nałożyć na małym skrawku materiału do malowania. Sprawdzić czy materiał nie 

przebarwia i podczas malowania lakier nie ścina się . Jeśli nie występuje żaden ze 

wspomnianych efektów można przystąpić do malowania. 

Lakier może być nakładany zarówno wałkiem, pędzlem jak i natryskiem.  

Zaleca się nakładanie 1-2 warstw.. Czas schnięcia lakieru wynosi  25 min, czas do malowania 

następnej warstwy. 

Wymalowane podłoże farbą kredową Lovely Home można zabezpieczyć lakierem dopiero  po 

24 h od nałożenia ostatecznej warstwy. 

 
KOLORY: bezbarwny 
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WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ 

 

Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny, niepalny. 

Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Puste opakowania należy oddać do odzysku, pozostałości po malowaniu usunąć zgodnie z przepisami. 

 

Informacja o bezpieczeństwie produktu dostępna na życzenie klienta. 

 

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

 

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5oC do +25oC. Chronić 
przed mrozem i nasłonecznieniem. Chronić przed dziećmi. 

 

 

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie szczelnym opakowaniu, 

przy zachowaniu wymaganych warunków transportu i składowania. Data produkcji i nr partii na 

opakowaniu. 

OPAKOWANIA : Pojemniki plastikowe : 0,75L  

 

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 30g/l. Produkt zawiera poniżej 30g/LZO. 

 

Zastosowanie produktu zgodnie z instrukcją nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Informacja 

o bezpieczeństwie produktu dostępna na życzenie klienta. Puste opakowania należy oddać do odzysku 

lub unieszkodliwiania, pozostałości po malowaniu usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu i są podane 

zgodnie z naszą najlepszą wiedzą . Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, 

opartym na wymaganiach norm ISO 9001 . 

Producent nie jest w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany oraz wielu 

czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z 

zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych 

informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie. 
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