
        SAFE PAINT

Z našo SafePaint barvo lahko barvate večino čistih in suhih površin. Medtem ko je naša
tradicionalna mlečna barva Old Fashioned Milk Paint primernejša za porozne površine, je
SafePaint boljša za neporozne površine. Ko se posuši dobi dobro vodoodpornost, toda za
površine, ki bodo izpostavljene močnejši obrabi, priporočamo uporabo našega premaza
CLEAR COAT. Za uporabo v kuhinji  priporočamo premaz na podlagi  olja ali  redčil,  da
zaščitite barvo pred olji pri pršenju maščobe.

Tradicionalna mlečna barva je znana po svojem nesijočem, neenakomernem ter nekoliko
progastem  videzu.  SafePaint  je  prav  tako  resnična  mlečna  barva,  vendar  ima  bolj
enakomeren videz, čeprav je še vedno nesijoča. Primerna je za uporabo na vseh notranjih
stenah v domovih in javnih stavbah, kot so bolnišnice, domovi za ostarele, vrtci, pisarne,
trgovine ter javne površine, ki jih uporabljajo ljudje, ki so alergični ali občutljivi na barve s
kemično osnovo.

LASTNOSTI BARVE SAFEPAINT

SafePaint je okolju prijazna barva - ni strupena in je biološko razgradljiva; nima hlapnih
organskih spojin – je v celoti brez topil; je negorljiva; ko je mokra, ima rahel vonj po mleku
in nima vonja, ko je suha; čisti se z milom in vodo; po 30-ih minutah je suha na dotik;
ponovni premaz je možen po 2 urah. S časom se posuši, otrdi in pridobi vodoodpornost;
barva v prahu se najboljše meša z vodo sobne temperature;  je hitrosušeča;  prašek v
zaprtih  vrečkah  nima  omejenega  roka  trajanja.  Po  odprtju  hranite  prašek  v  zaprtem
steklenem kozarcu, zaprti konzervi ali nepredušni plastični posodi; ima trajne barve; je na
voljo v različnih barvah, ki jih lahko mešate, da dobite več variant in odtenkov nesijočega
videza.

PREKRIVNOST

1800g praha barve mešane z vodo, pokriva približno 14 kvadratnih metrov površine.

NAVODILA ZA UPORABO SAFEPAINT BARVE

Zelo pomembno: Prosimo preberite celotna Navodila za uporabo, pred uporabo izdelka.

VSE POVRŠINE MORAJO BITI ČISTE IN BREZ PRAHU

Zelo sijoče površine je potrebno pred barvanjem očistiti in obdelati z brusilnim papirjem.
Če  povlečete  dlan  preko  stene  in  na  roki  vidite  prah,  morate  steno  pred  pleskanjem
posesati in umiti.

POMEMBNA OPOMBA

Mlečna barva na nekaterih površinah deluje bolje, kot na drugih. Če ne poznate stanja
podlage  pod  starimi  sloji  barve,  barvanje  z  mlečno  barvo  preko  teh  slojev  morda  ni
priporočljivo, saj le ti bili morda naneseni brez primernega čiščenja podlage.

Mlečna barva se zelo hitro suši in se ob tem krči v vseh smereh. To lahko zelo močno
povleče stare sloje barve.  Ta sila  krčenja lahko v nekaterih primerih povzroči  luščenje
šibko vezanih slojev barve pod premazom in prinese s sabo veliko težav. Prav tako ne



priporočamo  nanašanje  SafePaint  barve  na  zaščitne  premaze  proti  madežem  (Kilz,
Zinsser Bin,...) ali fleksibilna tesnila, kot sta silikon in lateks.

DRUGE TEŽAVNE POVRŠINE

Barva na osnovi  kalcimina:  kalcimin je  bil  v  splošni  uporabi  za strope do začetka 20.
stoletja in je vseboval zelo malo veziv. V bistvu je to kreda. Skoraj nemogoče je karkoli
prebarvati preko kalciminske barve – še posebej mlečno barvo. Včasih kalcimin sega po
zgornjem  delu  stene.  Če  boste  barvali  na  takšni  površini,  morate  najprej  odstraniti
kalciminsko barvo.

Opomba:  ker  moderne  barve  pogosto  vsebujejo  minimalna  veziva,  bodite  previdni  in
najprej preizkusite površino.

Omet:  omet  (še  posebej  stari  ometi),  se  lahko  hitro  kruši  in  ne  spada  med  stabilne
površine.  Če  so  stene  v  dobrem stanju  jih  moramo temeljito  očistiti  in  ne  uporabimo
pripravljalnega premaza.

Staro  lepilo  za  tapete:  ostanki  lepila  za  tapete  lahko  ustvarijo  težave  pri  oprijemu  in
privedejo do razpok ali luščenja nove barve. Ostanke moramo odstraniti in površino pred
barvanjem očistiti.  Tukaj spet poudarjamo, da morate pri barvanju vprašljive površine z
mlečno barvo, le to najprej preizkusiti.

POVRŠINA ZA PREIZKUS

Za površine s predhodnimi nanosi barve je nujno najprej preizkusiti oprijem barv. S tem se
boste prepričali,  da se stara barva ne bo luščila in tako odstranila novo barvo. Najprej
urežite 2,5 cm velik „X“ v staro barvo z britvico ali ostrim nožem. Najbolje je, da to storite
na  več  različnih  mestih,  saj  stena  ni  povsod  enako  barvana.  Po  tem  nalepite  nekaj
maskirnega traka preko zarez in močno potisnite nanj. Potem ga sunkovito odstranite. Če
se  stara  barva  odlepi  s  trakom,  potem ima slab  oprijem,  ki  ponavadi  nastane  zaradi
barvanja preko umazane površine.

PRIPRAVA POVRŠINE

V praksi  je  običajno in  priporočljivo,  da  se mora  vsaka površina,  ki  se  bo barvala  ali
ponovno  prebarvala,  očistiti,  biti  groba  in  ne  sme biti  sijoča.  Vsa  umazanija  se  mora
odstraniti  s  pralno sodo,  v  skladu z navodili  proizvajalca.  Polirane površine se morajo
obdelati z brusilnim papirjem. Površina mora biti čista, trdna, brez olja, maščobe, praha ali
umazanije. Če navedenega ne boste upoštevali, nova barva morda ne bo imela dobrega
oprijema in se bodo nadaljnji premazi ob ponovnem barvanju oluščili.

ODSTRANJEVANJE STARE BARVE

Če imajo stari premazi barve slab oprijem, NE priporočamo barvanja z barvami na vodni
osnovi,  kar  vključuje  SafePaint  barvo.  Staro  barvo  lahko  odstranite  s  praskanjem,
strganjem ali brušenjem. Če je ne odstranite, bo nova barva morda odlepila staro barvo,
vsaj na določenih delih.



NEVTRALIZACIJA KEMIKALIJ

Na  vseh  površinah,  ki  so  bile  kemično  obdelane,  morate  pred  ponovnim  barvanjem
ostanke kemikalij nevtralizirati tako, da pobrišete površino z mešanico vode in kisa (50/50).

OSNOVNI PREMAZ ZA BARVO

SafePaint  je  barva,  ki  ne  potrebuje  osnovnega  premaza  na  mavčnih  ploščah,
komponentnih  vezivih  in  novem  ometu.  Če  je  površina  bila  pripravljena  z  osnovnim
premazom ali prej pobarvana, nanesite dva sloja SafePaint barve na majhni površini in
preverite njen oprijem, kot je opisano zgoraj, 24 ur po nanosu.

SAFEPAINT IN EXTRA-BOND

V preteklem letu smo prejeli mnogo dobrih mnenj o naši novi SafePaint stenski barvi. Kar
smo se naučili je, da je mnogokrat priporočljivo prvemu premazu dodati naš izdelek Extra-
Bond.  To  velja  še  posebej,  če  barvate  neznano  površino,  mesta  s  popravili  ali,  če
načrtujete  nanos  več  kot  dveh  slojev.  Če  ste  pravilno  zmešali  barvo,  bosta  2  sloja
zadostno prekrila površino.

Dodatek  Extra-Bonda  ni  tako  pomemben  za  oprijem,  temveč  bolj,  da  doda  nekaj
fleksibilnosti prvemu premazu. Našim naravnim mlečnim barvam ne dodajamo mehčalcev,
zato tvorijo krhko, trdo površinsko plast, ko se posušijo. Med sušenjem se barva krči in
povleče sloje pod njo. To lahko povzroči odpadanje starega sloja barve, če ni dobro pritrjen
na  podlago.  Ta  sila  lahko  tudi  povzroči  majhne  razpokice,  ki  so  lahko  opazne  ob
podrobnem pregledu površine.

Dodajanje Extra-Bonda k prvemu premazu lahko pomaga odpraviti te težave, če bi do njih
prišlo.  Iz  teh razlogov (čeprav ni  nujno potrebno)  priporočamo, da barvi  dodate Extra-
Bond, da povečate njeno fleksibilnost.  Izdelek bo povečal prekrivnost prvega premaza.
Čeprav Extra-Bond ni naraven izdelek, kot mlečna barva, nima hlapnih organskih spojin in
le rahel vonj kot lepilo za papir.

NAVODILA ZA MEŠANJE IN NANOS SAFEPAINT BARVE

KOLIČINA VODE

Za barvanje 14 m2: 2.1 L vode + 1800 g SafePaint praha.

Opomba:  te  količine  so  približne  in  se  morda  razlikujejo  glede  na  barvo.  Za  začetek
mešanja lahko uporabite ta razmerja. Po mešanju barve po navodilih, pripravite mešanico
tako, da dodate nekaj več vode, če se vam barva zdi preveč gosta. Gostota barve mora
biti enaka gostoti običajne stenske barve.

NAVODILA ZA MEŠANJE

Za večje količine uporabite palico za mešanje barve ali električni vrtalnik in posodo, ki je
večja od volumna barve, ki jo pripravljate (npr.: če pripravljate 2 l barve, uporabite posodo
veliko  5  l).  SafePaint  je  najboljše  mešati  s  strojem.  Imamo dobre  izkušnje  z  opremo
znamke “Exomixer“, ki barvo meša v vodoravni in navpični smeri.



Za majhne količine barv lahko uporabite kuhinjski  mešalnik in majhno okroglo posodo.
Barva se najbolje meša z vodo sobne temperature. Začnite s približno 1/3 vode v posodi in
postopoma dodajajte barvo v prahu ter jo mešajte, dokler se ne raztopi. Mešanje začnite
pri nizki hitrosti, dokler prašek ni moker, potem povečajte hitrost mešanja. Barva bo na
začetku morda penasta, kar je normalno.

Izmenično dodajajte prašek in vodo v majhnih količinah ter po vsakem dodajanju barvo
dobro premešajte. Ne dovolite, da bi mešanica postala pregosta ali presuha, dokler niste
dosegli  želenega  volumna  in  gostote.  Med  mešanjem strgajte  strani  in  dno  vedra  ali
posode. Barva bi po mešanju morala biti zelo gladka in brez pene. Preden barvo prelijete v
valjčni pladenj, preverite, če so na dnu vedra grudice – če so, mešajte barvo, dokler ne
izginejo.

Med  uporabo  morate  barvo  mešati  približno  vsakih  deset  minut.  Če  se  barva  zgosti,
dodajte več vode, da dosežete pravilno gostoto. Bodite previdni, da barve ne razredčite
preveč, ker ne bo dovolj prekrivna, če je preveč redka. Če se pojavijo grudice, ko barva
stoji, jo ponovno zmešajte s svojo napravo za mešanje.

Opomba: SafePaint se najbolj zgosti v prvi uri po mešanju. Zato je pomembno, da je ne
pustite stati dalj časa (npr. v času odmora, itd.), brez možnosti mešanja ali razredčenja.
Če vam po barvanju preostane barva, jo morda lahko shranite, še posebej, če je bolj redka
(kot tekoča smetana). Hranite jo v zaprti posodi in jo prekrijte s folijo za živila in gumico. Po
času v shrambi, bo barvo morda treba ponovno premešati.

NANOS

Za nanos uporabite kvalitetni  čopič za detajle in kratke valjčke. Ob oknih, vratih, itd. z
valjčkom barvajte čim bližje robovom, da razlika med pleskanjem z valjčkom in pleskanjem
s čopičem ne bo vidna.

Najboljšo prekrivnost bosta zagotovila dva nanosa. Običajno je, da prvi nanos ni videti zelo
dober. Ne poskušajte barvati dalje po nepotrebnem. Dovolite, da se prvi nanos posuši in
tako ustvari podlago. Pri drugem nanosu bo prekritost enakomerna. Preveč nanosov ali
zelo debeli sloji barve lahko povzročijo razpoke. Počakajte najmanj dve uri pred nanosom
naslednjega sloja. Po barvanju takoj umijte orodja z vodo in milom. Če imate neporabljen
prašek, ga lahko shranite neomejeno dolgo v nepredušni posodi, kot je steklen kozarec za
vlaganje.

OPOMBE O ORGANSKI BARVI

Naravna barva, kot je SafePaint ima omejitve in svoje posebnosti, toda ima tudi čudovite
lastnosti, ki jih barve s kemično osnovo nimajo. Ne samo, da SafePaint sobi poda karakter
in prisotnost, prav tako spreminja barvo ob različni svetlobi tekom dneva. Svojo spalnico
boste  lahko  prepleskali  popoldne  in  še  isto  noč  spali  v  njej,  brez  skrbi,  da  bi  soba
vsebovala strupene pline.

Zakaj je najbolje zmešati le toliko barve, kot je mislite porabiti tisti dan?

Ker v naši barvi nočemo uporabljati nenaravnih konzervansov in sredstev za podaljševanje
roka trajanja, se barva lahko s časom zgosti ali dobi konsistenco gela. Že mlečna barva iz
predindustrijske  dobe je  imela  to  lastnost.  To  majhno pomanjkljivost  je  vredno vzeti  v
zakup, saj je zaradi tega naša barva resnično naravna in varna.



Morda boste ob odpiranju posode s shranjeno tekočo mlečno barvo zaznali rahel vonj po
amoniaku. To je naraven pojav in vonj hitro izgine. Pomnite, da čeprav SafePaint na steni
morda izgleda kot navadna mat barva, njena uporaba ni enaka tisti pri barvah na osnovi
lateksa ali olj, ki ste jih morda navajeni.

ZUNANJA UPORABA

Trenutno  ne  priporočamo  uporabo  SafePaint  barve  na  zunanjih  površinah,  dokler  ne
izvedemo več preizkusov izpostavljanja zunanjim razmeram.

SAFEPAINT BARVNA PALETA

Barve  se  zaradi  majhnih  razlik  v  naravnih  zemeljskih  materialih  pri  vsaki  seriji  rahlo
razlikujejo. Če želite spremeniti odtenke ali nianse barve (nekateri odtenki so prikazani na
naši barvni paleti za barvo Old Fashioned Milk Paint), začnite s snežno belo barvo Snow
White in dodajajte barve po vašem okusu. Mešate lahko katerokoli naših barv, da ustvarite
nove barve.

Najboljši način, da izdelate svojo idealno barvo je, da začnete z lončkom in nekaj merilnimi
žlicami. Najprej  zmešajte praške. Preizkusite jušno žlico glavne barve in dodajte čajne
žličke ali le del čajne žlice druge barve. Dodajte nekaj vode in dobro premešajte. Barva bo
videti temnejša, ko bo mokra, zato pobarvajte vzorec na kos kartona. Prvi hiter preizkus
vam  bo  nakazal  kako  naj  mešate  naprej.  Ko  boste  določili  pravo  razmerje  praškov,
pomnožite količine in pripravite želeno količino. Če boste preko barve uporabili pokrivni
sloj, le tega preizkusite najprej na preizkusnem kosu, da lahko vidite končno barvo in sijaj.

DEKORATIVNI SLOJI / OKRASNI SLOJI

Dekorativni sloji, kot je marmoriranje, barvanje z gobo, delanje razpok, hrapava površina,
itd. so umetnost in ne znanost. Zato moramo še enkrat poudariti pomembnost, testiranja
vsakega koraka obdelave z barvo na kartonu ali vsaj na delu stene, preden nanesete prvi
sloj barve. Praktični nanos in testiranje sta zelo pomembna. Na voljo je mnogo knjig in
tečajev,  ki  vam bodo lahko pomagali,  toda nič  ne more nadomestiti  prakse in  majhne
preizkusne vzorce, ki jih zmešate v lončkih.

KVALITETA SESTAVIN

Kot že v kolonialnih časih Velike Britanije in pred tem, tudi danes naša SafePaint mlečna
barva  vsebuje  apno,  mlečne  proteine,  glino  in  zemeljske  pigmente.  Ne  uporabljamo
svinca, kemičnih konzervansov, ogljikovodikov ali drugih naftnih derivatov. Druge sestavine
barve so inertni materiali.

NETOKSIČNOST

SafePaint barva ni strupena, saj ne vsebuje petrokemikalij ali hlapnih organskih spojin. Ko
je mokra, ima barva rahel vonj po mleku in zemlji, ki bo izginil v nekaj urah. Mokro apno je
zelo  alkalno,  po  naravi  antibakterijsko  in  zniža  svojo  alkalnost  ko  katalizira  s  kislimi
mlečnimi proteini.



ROK TRAJANJA

Praška ne odprite, dokler niste pripravljeni za uporabo. Če ga hranite v suhi in nepredušni
posodi nima omejenega roka trajanja. Aktivno apno se bo spremenilo v kredo, če prašek
izpostavite dalj časa zraku ali vlagi. Ko se to zgodi, se barva ne meša dobro in lahko praši
na steni. Priporočamo, da prašek, ki ga ne boste porabili, shranite v stekleni ali kovinski
posodi s tesno prilegajočim pokrovom.


