
KALUSTELAKKA

• Sileä ja matta lopputulos

• Suojaa ja korostaa maalattua pintaa

• Soveltuu leluille*

• Vesiohenteinen

• Sisäkäyttöön

colornova.fi

Kulutusta kestävä vesiohenteinen suojalakka Rust-
Oleum® Chalky Finish Kalustemaalin päälle. 

rustoleum.fi

VALIKOIMA HILLITTYÄ, NYKYAIKAISTA 
VIIMEISTELYÄ PERINTEISELLÄ VIVAHTEELLA

Tuotenumero:
6060381 (125ml)
6060374 (750ml)

* Rust-Oleum® Kalustelakka on sertifioitu EN 71-3:2013+A3:2019 ”toy safe” standardin 
mukaan.



Valmistelut
Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi pinnan on oltava sileä, 
puhdas, kuiva ja rasvaton. Käytä Rust-Oleum® Chalky Finish Ka-
lustemaalin päällä suojaavana lakkana.

Käyttö
Sekoita huolellisesti tikulla pohjaa myöten ennen käyttöä, 
älä ravista. Käyttölämpötila +10 - +30°C asteen välillä. Levitä 
täysin kuivuneen Chalky Finish Kalustemaalin päälle. Tuote 
voidaan levittää siveltimellä tai telalla. Telaamiseen suositel-
laan lyhytnukkaista mohairtelaa ja siveltämiseen keinokuituis-
ta lakkasivellintä. Levitä riittävästi lakkaa saadaksesi suojaava 
kerros maalatulle pinnalle. Levitä tasaisesti epätasaisuuksien 
välttämiseksi, viimeistele vastakkaiseen suuntaan ja anna 
lakan tasoittua itsestään. Älä levitä lakkaa edestakaisin vedoin 
tai kuivalla työvälineellä, tämä voi aiheuttaa maalin kuoriutu-
mista. Levitä uusintakerros tarpeen mukaan, erityisesti alueille, 
jotka joutuvat kovalle kulutukselle alttiiksi.

Käytön jälkeen
Poista mahdollisimman paljon lakkaa työvälineistä ennen 
pesua vedellä. Älä kaada viemäriin. Vie tyhjät purkit kierrätys-
asemalle.

Rajoitukset
Chalky Finish Kalustemaalin vaaleimmat sävyt saattavat hieman 
tummua Kalustelakan alla. Varmista lopputulos kokeilemalla 
lakkaa ensin pienelle huomaamattomalle alueelle. Vain sisäkäyt-
töön.

Riittoisuus:
14m² / litra* 

Kuivumisaika: 
Kosketuskuiva: 1-2h
Uusintakerros: 2h (tarvittaessa)
Täysin kuiva: 2h 

Pakkauskoot: 125ml & 750ml

Kiiltoaste: Matta

* Riittoisuus voi vaihdella työvälineen sekä pin-
nan ja sen huokoisuuden mukaan.

Erittäin kestävä vesiohenteinen kirkas kalustelakka, 
joka suojaa ja korostaa maalattua pintaa. Erikois-
koostumuksensa ansiosta tuotetta voidaan käyttää 
suoraan Rust-Oleum® Chalky Finish Kalustemaalin 
sekä muiden vesiohenteisten maalien päällä. Antaa 
maalatulle pinnalle täysin matan lopputuloksen. 
Tuote on sertifioitu EN 71-3:2013+A3:2019 ”toy safe” 
standardin mukaan. 

Kalustelakan lisäksi 
tarvitset:

Rust-Oleum Chalky Finish 
Kalustemaali

Sekoitustikku

Lyhytnukkainen mohairtela
TAI
Keinokuituinen lakkasivellin

Maahantuoja ja markkinoija Colornova Oy

info@colornova.fi / 010 321 0540

colornova.fi / rustoleum.fi

Värisävyt

Värisävyt viitteellisiä - tarkista aina oikea sävy 
jälleenmyyjän aidosta värikartasta. 

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä 
käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat 
vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. 
Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 11/2020.

KALUSTELAKKA

Väritön 
matta


