
  Wall paint Annie Sloan   

Matné barvy na zeď jsou stejně jako Chalk Paint™ vodou ředitelné,  netoxické , nehořlavé,  ibez 

obsahu olova a bez zápachu . 

Annie Sloan Wall paint barva je : 

 omyvatelná – každodenní skvrny a kresby od dětí jdou očistit s lehkostí 

 sametová s matným povrchem, snadno se roztírá  

 bohatá na pigmenty, navržena tak, aby vytvořila povrch hodný profesionála 

 odolná vůči poškrábání 

 rychleschnoucí (vrstva - 40 min) a díky tomu, že je bohatá na pigmenty, má výbornou krycí 

schopnost – cca až 36m² / 2,5 l 

 v nabídce v 16ti odstínech 

 zvláště vhodná do předsíní,  vstupních hal, do kuchyně nebo ke schodišti, všude tam, kde 

potřebujete získat odolný a trvanlivý povrch 

 bezpečná k použití na dětský nábytek a hračky, má Toy safety atest v souladu s přísnými 

evropskými předpisy (BS EN 71-3: 2013) 

 ve dvou velikostech: 2,5l a 100ml  

 nehořlavá a může být použita v okolí krbu nebo kamen 

 použitelná na dřevo, podlahy i v exteriéru, ovšem neobsahuje ochranné složky proti mrazu a 

dešti, povrch je ještě potřeba zafixovat ochranným venkovním lakem  

Wall paint barva na zeď splňuje všechny přísné bezpečnostní a zdravotní standardy.  Na aplikaci 

můžete použít jak malířskou štětku, tak pěnový váleček. My doporučujeme použít ručně lepenou, 

jemnou štětku Annie Sloan s dřevěnou rukojetí, ušetříte spoustu barvy a zeď získá hloubku a lehkou 

strukturu. Barvu můžete libovolně ředit vodou, ale vždy použijte jinou nádobu, aby se vám barva 

v plechovce nekontaminovala. Barvy jsou mixovatelné mezi sebou, můžete tedy zesvětlovat nebo 

míchat další odstíny, jak je libo.  Zátěžová místa doporučujeme natřít ve dvou vrstvách.  

Použité štětce a válečky neprodleně po natírání umyjte čistou vodou, případně s mýdlem. 

Nepoužívejte žádné chemikálie. 

Annie Sloan Wall paint barvy obsahují 5-chloro-2 methyl-4-isothiazolin-3 a 2-methyl-2Hisothiazol-3 
(3:1). Mají velmi nízký VOC- těkavé organické sloučeniny: 12g/1l VOC (EU limit: 30g/l).  
Vyhněte se kontaktu s očima. Mohou vyvolat alergickou reakci. 
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