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Περιγραφή 
Το CRACLE GLAZE της Berling είναι ένα ακρυλικό διαφανές επίχρισμα , ειδικό για την επίτευξη κρακελέ εμφάνισης σε 
κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. 
 

Απόδοση: 4 – 8 m2/lt 
 

Οδηγίες Εφαρμογής 
Αρχικά εφαρμόστε στην επιφάνεια ένα πλαστικό χρώμα, απόχρωσης της αρεσκείας σας και αφήστε το να στεγνώσει καλά.. Η 
απόχρωση αυτή θα είναι το υπόστρωμα της κρακελαρισμένης επιφάνειας που θα δημιουργήσετε.  
Στη συνέχεια εφαρμόστε ένα χέρι HOBBY CRACLE GLAZE με πινέλο στην επιφάνεια δουλεύοντας το πινέλο προς μία μόνο 
κατεύθυνση (μην σταυρώνετε το πινέλο και μην περνάτε το CRACLE GLAZE δύο φορές στο ίδιο σημείο). Αφήστε την 
επιφάνεια να στεγνώσει καλά.  
Όταν θα έχει στεγνώσει καλά το προϊόν (συνήθως την επόμενη ημέρα) εφαρμόστε πλαστικό χρώμα στην απόχρωση της 
αρεσκείας σας. Λίγα λεπτά μετά την εφαρμογή το χρώμα θα αρχίσει να «σπάει» δημιουργώντας την κρακελέ επιφάνεια. 
Αποφύγετε την επιλογή πολύ ελαστικών χρωμάτων, για καλύτερο αποτέλεσμα. 
Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δεν απαιτείται αραίωση.  
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι τουλάχιστον 5οC και οι συνθήκες υγρασίας του περιβάλλοντος κάτω από 80%. 
 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

Πυκνότητα 1,00 ± 0,03 gr/cm3 (ISO 2811) 

Ιξώδες 100-120 KU, 250C (ASTM D562). 

pH 7,5-8,5 

Απόδοση 4-8m2/lt,  

Αραίωση Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, δεν χρειάζεται αραίωση. 

 
 
 

ΒΑΣΕΙ  ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ 
ΦΑΣΗ ΙΙ, Υποκατηγορία ιβ, επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 200gr/lt, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 
25gr/lt (έτοιμου προς χρήση προϊόντος) 

HOBBY CRACLE GLAZE  
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Συσκευασία: 0.5lt 
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Αποθήκευση 
Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το 
προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα 
να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες 
καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. 
 

Oδηγίες προφύλαξης-Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε 
τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. 
Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον 
νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να 
καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές 
από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. 
 
 Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η 
ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 
45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που 
το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. 

 

 

BERLING A.B.E.E. 

Βιομηχανία Χρωμάτων 
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