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Az Antique Crackle patinás, repedezett réteget hoz létre a festett 
felületeken. Száradás után átlátszó, matt ragyogású. Használhatod 
nyersfán, fémen, vakolaton, farostlemezen, üvegen, illetve festett 
felületeken. 

 

ÚTMUTATÓ AZ  
ANTIQUE CRACKLE HASZNÁLATÁHOZ 

Fontos: kérjük, olvasd végig az egész utasítást használat előtt! 

1. Alaposan keverd fel az Antique Crackle-t. 

2. Próbáld ki egy tesztdarabon. Ha a repedések túl nagyok, hígítsd 
vízzel a festéket, vagy vékonyabb rétegben vidd fel. Ha a repedések 
túl kicsik, sűrítsd be a festéket, vagy vastagabb rétegben vidd fel. 

3. Alaposan tisztítsd meg a festendő felületet minden zsíros, poros 
szennyeződéstől. 

4. Vidd fel az első réteg tejfestéket. Ne használj alapozófestéket! (Az 
Antique Crackle-t kenheted akár egyből az előzetesen 

megtisztított felületre is; ha így döntesz, ugorj a következő 
lépésre!) 

5. Ha már száraz a felület, vidd fel az Antique Crackle-t egyetlen 
vastag és egyenletes rétegben. A legjobb keményszálú ecsettel 
dolgozni. Vigyázz, függőleges felületeken megfolyhat! 
Az Antique Crackle felvitele legalább 15°C hőmérsékleten 
történjen! 

6. Hagyd legalább két órát száradni. 

7. Vidd fel az utolsó réteg tejfestéket. Egyirányú ecsetmozgással 
dolgozz, és legyen elég festék az ecseteden ahhoz, hogy ne kelljen 
kétszer átmenned ugyanazon a részen. A repedések szinte azonnal 
megjelennek. 

8. A későbbi használati körülményeknek megfelelően végezz 
felületzárást oldószeralapú anyaggal vagy viasszal. A vizesbázisú 
felületzárók tönkretehetik a repedezettséget. 

Javasoljuk, hogy teszteld a munkafolyamatot: vidd végig az egész 
eljárást egy nem látható helyen. 

 

HOGYAN TÁROLD? 
Felbontás után tárold hűtőben vagy mélyhűtőben, így akármeddig eláll. 
Használat előtt hagyd szobahőmérsékletűre melegedni. 
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ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA 
A festéshez használt eszközöket egyszerűen meleg vízzel és szappannal 
tisztíthatod.  

 

ÖSSZETEVŐK 
Az Antique Crackle természetes zselatint és egy egészségre ártalmatlan 
penészölőt tartalmaz. VOC-tartalom: 9,28 g/l. 

EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOK 
Az Antique Crackle rendeltetésszerű használat esetén az egészségre 
ártalmatlan.  

FIGYELMEZTETÉS: SZEMBE, NYÁLKAHÁRTYÁRA VAGY GYOMORBA 
KERÜLVE, BELÉLEGEZVE VESZÉLYES! 

Ha bőrre kerül, bő vízzel mosd le. Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsd ki 
legalább 15 percen keresztül. Belélegzés esetén menj friss levegőre. Ha 
szembe, nyálkahártyára kerül, illetve lenyelés vagy belélegzés esetén 
azonnal fordulj orvoshoz! 

GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ! 

KÖRNYEZETI HATÁSOK 
Az Antique Crackle nem mérgező, környezetbarát és biológiailag 
lebontható. 

TOVÁBBI TIPPEK 
A www.azurbagoly.hu illetve a www.tejfestek.hu oldalon további 
tippeket, leírásokat és érdekességeket találsz a tejfesték 
felhasználásával kapcsolatban. Ha segítségre van szükséged, itt a 
kapcsolatot is felveheted velünk. 

FELELŐSSÉGKIZÁRÁS 
A termékismertetőben, használati utasításon, illetve szóban közölt 
információk tájékoztató jellegűek. Mivel a termékek alkalmazásának 
körülményeire nincsen hatásunk, a termék használatából adódó 
következményekért nem vállalunk felelősséget. – Ez természetesen nem 
érinti a törvény által védett fogyasztói jogokat.  

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék használatával 
kapcsolatos semmilyen kárért, sérülésért. 

Kérjük, használat előtt fontold meg, a termék megfelel-e az általad 
elérni kívánt célnak, és annak használatáról a kapcsolódó kockázatok 
mérlegelésével dönts! 

Ha tanácsért fordulnál hozzánk, vagy panasszal élnél, keress minket a 
honlapon megadott elérhetőségeken! 

 

Gyártja: The Old Fashioned  Forgalmazza: Azúr Bagoly Kft. 
         Milk Paint Company www.azurbagoly.hu 
        Származási hely: USA.  www.tejfestek.hu 

Minden jog fenntartva. 
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