felújított bútorok

vintage kiegészítők

tejfesték

 A legkisebb csomag festékünk vízzel kikeverve nagyjából fél liter
festéket ad ki (ez elég lehet egy szék lefestésére), a közepes csomag
pedig körülbelül egy liternyit (ezzel már egy kisebb komódot is
befejezhetsz).

Meddig?
Az Old Fashioned Milk Paint ugyanazokból az alkotóelemekből
készül, mint a több száz, sőt több ezer évvel ezelőtt íróból, porrá
tört mészkőből és a természetben lelt színezőanyagokból házilag
kevert festékek. – Ezért a patinás, régies felületek megidézésében
ez a festék egyedülálló; matt, bársonyfényű, gyönyörűen sima
felületet képez.
A tejfesték tökéletesen tapad minden tiszta, porózus felületre, az
Extra-Bond hozzáadásával pedig bármilyen felületre: politúrozott,
festett fára, fémre, műanyagra, üvegre is festhetsz vele. Nemcsak
bútorfestésre, de padlók, konyhaszekrények, játékok felújítására,
sőt stencilezésre és falfestésre is bátran használható!
Természetes összetevőinek köszönhetően a tejfesték használata
teljesen biztonságos.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A TEJFESTÉK HASZNÁLATÁHOZ
Fontos: kérjük, olvasd végig az egész használati utasítást a festék használata
előtt.

KEVERD ÖSSZE!
Hogyan?
Mérj ki nagyjából azonos mennyiségű vizet és festékport, majd keverd ki,
mintha palacsintatésztát csinálnál: először adj csak kevés vizet a
festékporhoz, ezt a pasztát keverd csomómentesre, és fokozatosan adagold
hozzá a vizet, amíg el nem éred a kívánt sűrűséget. – Szabályozd a festék-víz
arányát igényeid szerint:
 Ecsettel való festésnél körülbelül a tejsűrűségű állagra törekedj.
 Több vízzel színeslazúrszerű fedést kapsz, ami láttatni engedi a fa
erezetét, illetve festékszóróval is felvihető.
 Kevesebb vízzel pedig egy sűrű, stencilezésre vagy erősen texturált
felület létrehozására alkalmas festéket keverhetsz.
Tipp:
 Használj meleg vizet, így könnyebb dolgod lesz. :)
 Nagyobb adagok kikeverésénél hasznos lehet festékkeverőt vagy
kézimixert használni. (Soha ne használd ugyanazt a gépet
ételkészítéshez és festékkeveréshez!)
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Keverd a festéket alaposan 3-4 percig, majd hagyd állni legalább negyedórát
– így minden kis darabka mész és agyag fel tud oldódni, és a keveréskor
keletkezett buborékok is eltűnnek.
Használat közben kb. 10 percenként keverd fel a festéket, és adagolj hozzá
vizet, ha besűrűsödne.
Tipp: előfordulhat, hogy kisebb darabok maradnak a festékben keverés
után is. Ezek száradás után könnyen lecsiszolhatók, de ha zavarnak, szűrd
át a festéket.

Tipp: nincs szükséged alapozóra – az első réteg tejfesték tökéletesen
kiváltja ezt a funkciót.
(Főleg a puhafák, illetve az úgynevezett gyűrűslikacsú keményfák –
mint például a tölgy, akác, szil, kőris, cseresznye – esetében
alapozhatsz simán tejfestékkel. Az úgynevezett szórtlikacsú
keményfák – mint például a bükk, gyertyán, dió, éger, juhar –
esetében szükség lehet Extra-Bond hozzáadására az első réteg
tejfesték felvitelénél, mivel ezek sejtszerkezetüknél fogva kevésbé
porózusak.)
3. Hagyd száradni az első réteget legalább egy órát. Ha gondolod,
nagyon finoman (kb. 200-as csiszolópapírral) átcsiszolhatod a már
száraz felületet.
4. Ha szükségesnek látod, vidd fel a második réteg tejfestéket.
(Dolgozhatsz ecsettel, szivacshengerrel, vagy akár festékszóróval is.)

HOGYAN TÁROLD?

5. Kész! – Ha tetszik az így kapott rusztikus felület, elő is állt a mű!

A tejfesték frissen mixelve a legjobb, ezért igyekezz annyi festéket kikeverni,
amennyit a nap folyamán előreláthatólag fel fogsz használni.

6. Felületkezelés (ha szeretnéd): hagyd a második réteget pár órát vagy
egy éjszakát száradni, majd finoman csiszold át a darabot – így
csodaszép, selyemfényű felületet kapsz.

Ha mégis marad felesleg, vagy nem végzel egy nap alatt a munkáddal, zárd
le légmentesen a festéket, és tedd a hűtőbe; itt pár napig friss marad.
A hagyományos recepthez hűen az Old Fashioned Milk Paint-be nem kerül
mesterséges tartósítószer vagy állományjavító, így természetes
összetevőinél fogva bizonyos idő után besűrűsödhet vagy
megkocsonyásodhat – semmi pánik, csak adj hozzá egy kis vizet!

 Ha koptatott hatást szeretnél elérni, ebben a lépésben vissza is
csiszolhatod a felületet. (Először tegyél próbát egy rejtett részen
vagy tesztdarabon!)

folpack+befőttesgumi

 Felületzárás: ha az elkészült darab élete során bármilyen
formában víznek lehet majd kitéve (fröcskölés, páradús
környezet, vizes ronggyal való tisztítás stb.), érdemes ennek
megfelelően kezelni a festést követően, másképp a vízcseppek
nyomot fognak hagyni rajta.

 A festéknek jobb az eltarthatósága, ha kicsit hígabb; akár egy kevéske
vizet is önthetsz a tetejére, mielőtt elrakod.

Gyakorlatilag bármilyen felületzáró anyaggal kezelheted a
tejfestékkel átalakított felületet. (Először tegyél próbát egy
rejtett részen vagy tesztdarabon!)

Tipp:
 Szuper légmentes
kombinációja!

zárást

biztosít

a

Por alakban a festék légmentesen lezárva akármeddig eltartható. (Felbontás
után tárold a mellékelt zárható tasakban!) Levegőnek, párának vagy
nedvességnek kitéve a festékporban lévő mész inertté válik, így felvitel után
lepereghet.

PORÓZUS FELÜLETEK FESTÉSE TEJFESTÉKKEL
Pl. nyers, kezeletlen fa- vagy falfelületek

 Kezelheted olajjal (pl. lenmagolajjal, tungolajjal stb.) a
felületet; ezek sokat sötétítenek a színen, de gyönyörű
felületet adnak.
 Viaszolhatod is a munkadarabot (pl. Daddy Van’s
méhviasszal); ez is mélyíti a tejfesték színét. A színezett
viaszokkal tovább sötétítetheted, illetve antikolhatod a
felületet.

1. Tisztítsd meg a felületet a portól és a zsíros szennyeződésektől. Olyan
tisztítószert használj, ami nem hagy szappanos vagy olajos
maradványokat a felületen.

Használhatsz ecsetet vagy rongyot az olaj vagy viasz
felvitelére, bedörzsölésére. A felesleget töröld le egy tiszta,
szöszmentes ruhával.

Tipp: Nyers, csomós fenyő festésekor figyelj arra, hogy ahogy a fa
szárad, a görcsök idővel gyantát engedhetnek, ami a festék későbbi
elszíneződéséhez és leválásához vezethet. – Ezt elkerülheted, ha a
csomókat Extra-Bond-dal kevert tejfestékkel fested. (Egy másik
eljárás, hogy a görcsök pórusait sellakkal lezárod, és rögtön
felviszed az első réteg tejfestéket, amíg a sellak még ragacsos.)

Nagy igénybevételnek kitett felületek (pl. asztallapok)
kezelésére mind az olajozás, mind a viaszolás kevés lehet – ha
mégis ilyen utókezelést választasz, figyelj, hogy nedves dolgokat
(pl. poharat alátét nélkül) ne tegyél a felületre.

2. Vidd fel az első réteg tejfestéket. (Dolgozhatsz
szivacshengerrel, vagy akár festékszóróval is.)
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ecsettel,

 Az oldószeralapú anyagok nemcsak sötétítik, de kissé
sárgíthatják is a tejfesték színét (ez különösen fehér
festékkel kombinálva problémás).

www.azurbagoly.hu

felújított bútorok
 Kifejezetten az Old Fashioned Milk Paint-hez ajánlott
felületzáró anyag a Safecoat Acriglaze; rengeteg előnye van
az egyéb eljárásokkal szemben: szagtalan, színtelen (nem
sárgít), ecsettel vagy festékszóróval is felvihető, gyorsan
szárad, és alig sötétíti a festék színét. Nem mérgező,
vízalapú, áttetsző akrilfesték.
 Konyhai alkalmazásra inkább olajalapú vagy oldószeres
bevonatot ajánlunk, mivel mint az akrilok általában, a
Safecoat Acriglaze sem képes maximálisan ellenállni az
erős zsíros szennyeződéseknek. Padlókon pedig érdemes
kifejezetten erre ajánlott bevonatot alkalmazni.

vintage kiegészítők
megtapadna, és csak a második réteg felkenésekor kezd el peregni a
festék.

VESZÉLYES! NEDVES BŐRREL HOSSZAN ÉRINTKEZVE ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKET
OKOZHAT.

4. Az első réteg festékhez keverj Extra-Bond-ot; ettől a festék a legtöbb
tiszta felületen kiválóan megtapad. 2 rész kikevert festékhez 1 rész
Extra Bond-ot adj.

Ha bőrre kerül, bő vízzel mosd le; irritáció esetén fordulj orvoshoz. Ha
szembe kerül, bő vízzel öblítsd ki, legalább 15 percen keresztül, irritáció
esetén fordulj orvoshoz. Belélegzés esetén menj friss levegőre, légzési
nehézségek esetén fordulj orvoshoz. Lenyelés esetén itass a beteggel egy
nagy bögre enyhén ecetes vizet, és fordulj orvoshoz. Sose adj eszméletlen
embernek szájon keresztül semmit!

5. A további lépések megegyeznek a nem-porózus felületek festésénél
leírtakkal. (Így a második réteg festékbe már nem szükséges ExtraBond-ot keverni.)

GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ!

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA
NEM-PORÓZUS FELÜLETEK FESTÉSE TEJFESTÉKKEL

FIGYELEM: a régi festékréteg lecsiszolásakor ólom kerülhet a levegőbe
a festékporból. Az ólom mérgező, súlyos betegségeket, akár
agykárosodást is okozhat. Kismamák és kisgyerekek feltétlenül
kerüljék! Viselj légszűrő maszkot, és HEPA-szűrős porszívóval, illetve
nedves ronggyal takaríts fel.
2. Készítsd elő a felületet attól függően, hogy milyen anyagra szeretnél
festeni:
 A fém felületeket festés előtt alapozd rozsdagátlóval.
 Ha vegyi úton távolítottad el az előző festékréteget (azaz
leoldottad, nem csiszoltad), semlegesítsd a felület kémhatását:
töröld át víz és ecet fele-fele arányú keverékével festés előtt.
3. Tesztelj! Ha előfordulhat, hogy a korábbi festék-, lazúr vagy lakkréteg
felvitele előtt nem volt megfelelően letisztítva a felület, légy óvatos! A
tejfesték nagyon gyorsan szárad, és közben összehúzhatja az alatta
lévő rétegeket – ha ezek rosszul tapadnak a fafelületre, lemállhatnak,
magukkal rántva a tejfestéket is.
Tipp: Így ellenőrizheted, mivel állsz szemben: borotvapengével vagy
éles késsel véss egy 2-3 centis keresztet a régi festékrétegbe; ezt
ragaszd át ragasztószalaggal, erősen simítsd rá. Végül egy gyors
mozdulattal rántsd le a ragasztót. (A legjobb, ha több helyen is
kipróbálod.) – Ha a régi festékréteg így lejön, rossz tapadású
festékkel van dolgod. Ebben az esetben inkább távolítsd el a régi
festékréteget, mert fennáll a veszélye, hogy a tejfesték felvitele után
magától egyébként is leperegne.
Ha nem vagy biztos a dolgodban, vidd végig az egész folyamatot egy
nem látható helyen. – Például ha két rétegben szeretnél festeni, a
tesztterületet is két rétegben fesd át. A nem megfelelően előkészített
felületeken előfordulhat, hogy az első réteg úgy tűnik, mintha
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KÖRNYEZETI HATÁSOK

A festéshez használt eszközöket egyszerűen meleg vízzel és szappannal
tisztíthatod.

A tejfestéknek nedves állapotban enyhe agyagillata van, ami száradás
közben teljesen eltűnik.

KÜLTÉRI HASZNÁLAT

A tejfestékben lévő mész erősen lúgos kémhatású, így természetes
fertőtlenítőként működik, antibakteriális. (A savas kémhatású tejfehérjével
keveredve ez a hatás csökken, de száradás után sem tűnik el teljesen.)

Pl. korábban felületkezelt vagy festett felületek és üveg, fém, zománc stb.
1. Tisztítsd meg a felületet a portól és a zsíros szennyeződésektől;
finoman (pl. 180-as csiszolópapírral) át is csiszolhatod a
munkadarabot. Ezeket a lépéseket átugorva előfordulhat, hogy a
festék nem fog megfelelően tapadni a felületre, és akárhányszor fested
át, lepereg – tehát ne spórold ki az előkészületeket!

tejfesték

Alapvetően nem ajánljuk a tejfestéket kültéri használatra. Ha mégis
szeretnéd így alkalmazni, több réteg felületzáró festést javaslunk,
kifejezetten kültérre ajánlott anyaggal.

A tejfesték biológiailag lebontható, így abszolút környezetbarát.

TOVÁBBI TIPPEK

SZÍNEK
A színek gyártási egységenként finom, árnyalatnyi különbségeket
mutathatnak a természetes színezőanyagok apró eltérései miatt.
Új árnyalatok kikeverésekor pici adagokkal kísérletezd ki a neked tetsző
színt. – Keverj össze teáskanálnyi vagy annál is kevesebb festékport a
választott színekből, vízzel keverd ki, majd próbáld ki egy tesztdarabon vagy
kartonlapon. Ne feledd, hogy a színek száradáskor kicsit kivilágosodnak! Ha
megtaláltad a megfelelő árnyalatot, nincs más dolgod, mint az arányokat
megtartva akkora mennyiséget keverni, amekkorára szükséged lesz.
Ha felületkezelést is alkalmazol majd, ezt is próbáld ki egy tesztdarabon,
hogy lásd a végleges színt.

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.

ÖSSZETEVŐK

Az eredeti recepthez hűen az Old Fashioned Milk Paint mészből,
tejfehérjéből, agyagból és természetes színezőanyagokból áll; az egyéb
összetevők inert anyagok. A gyártás során nem használunk ólmot,
mesterséges tartósítószert és kőolajszármazékokat. Az összetevők
megfelelnek az amerikai élelmiszeripari vagy gyógyszeripari előírásoknak.

EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOK

A tejfesték rendeltetésszerű használat esetén az egészségre ártalmatlan,
hiszen nem tartalmaz kőolajszármazékot, sem oldószert.
Az
oltottmész-tartalom
NYÁLKAHÁRTYÁRA VAGY

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
Milk Paint Company
Származási hely: USA

Forgalmazza: Azúr Bagoly Kft.
www.azurbagoly.hu
www.tejfestek.hu
Minden jog fenntartva.

miatt:
FIGYELMEZTETÉS:
SZEMBE,
GYOMORBA KERÜLVE, BELÉLEGEZVE
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