
        MILK PAINT & EXTRA BOND

Našo mlečno barvo MILK PAINT lahko uporabite, da dosežete avtentični „starinski videz“
za pohištvo, tla,  police, leseno pohištvo, stene, znake, igrače in barvanje s šablonami.
Barva  prodre  v  vse  čiste  porozne  (neobdelane)  površine.  Če  jo  zmešate  z  našim
pripravkom EXTRA-BOND, se bo prav tako oprijela  skoraj  vsake neporozne površine.
Uporabite jo lahko za pohištvo, na katerem so vidni prstni odtisi ali se razlivajo tekočine, če
jo premažete s prozornim premazom. Za površine, kjer se pričakuje močnejša obraba,
priporočamo  uporabo  trpežnega  premaza.  Premaz  na  oljni  osnovi  ali  osnovi  topil  se
priporoča  za  kuhinjske  omare,  ker  akrilni  premazi  ne  ščitijo  barve  pred  določenimi
kuhinjskimi olji, kot je škropljenje maščobe ali razlitja olivnega olja.

Mlečno barvo MILK PAINT uporabljajo umetniki in obrtniki, da ustvarijo čudovite rezultate,
ki jih ni mogoče doseči z drugimi barvami. Mat, neraven in zrnat videz je zelo edinstven.
Naša mlečna barva MILK PAINT se prav tako uporablja za notranje stene, pode in lesne
izdelke v domovih, pisarnah in javnih krajih, ki jih uporabljajo ljudje alergični ali občutljivi na
barve s kemično osnovo.

PREDNOSTI

Mlečna barva  nudi  izviren kolonialni  ali  podeželski  videz;  veže se  na skoraj  vse  čiste
porozne površine; je okolju prijazna, ni strupena in deluje antibakterijsko; ni vnetljiva; ima
mat videz;  je  brez  topil;  je  hitrosušeča;  suha je  brez  vonja;  nudi  veliko  barvno paleto
globokih bogatih barv; je barva, ki ima najdaljše trajanje znano človeku; uporabniki lahko
mešajo barve, da dobijo mnogo različnih odtenkov; permanentne barve ne bodo obledele;
preprosto čiščenje z vodo.

FIZIČNE LASTNOSTI

Barva: Na voljo v šestnajstih tradicionalnih barvah.
Stanje: Suhi prašek. Ni vnetljiva. Ni gorljiva.
Medij za mešanje: Voda.
Varnost za okolje: Biološko razgradljiva in nestrupena.
Temperatura za mešanje: Se najbolje meša s toplo vodo.
Redčilo: Voda.
Hlapljive organske spojine: Brez. V celoti brez topil.
Čiščenje: Z milom in vodo.
Vonj: Rahel vonj po mleku, ko je mokra; brez vonja, ko je suha.
Čas sušenja: Suha na otip po 30 min . Počakajte dve uri, pred drugim nanosom. S časom
se posuši in otrdi.
Rok trajanja: V zaprti  vrečki  nima omejenega roka trajanja.  Kot  tekočina:  čez noč,  jo
zaprite in postavite v hladilnik. 

VELIKOSTI NA VOLJO

170g praha, mešano z vodo prekrije približno 1,75 kvadratnih metrov.

340g praha mešano z vodo prekrije približno 3,5 kvadratnih metrov.

1400g praha mešano z vodo prekrije približno 14 kvadratnih metrov.



NAVODILA ZA UPORABO MLEČNE BARVE 

Porozne površine: Kot vse barve na vodni osnovi, ima tudi mlečna barva najboljši oprijem
na porozni površini, kot je neobdelan les ali zidani zidovi.

Neporozne površine: Naše vezivo Extra-Bond bo mlečni barvi  pomagalo, da se oprime
VEČINE čistih, trdnih neporoznih površin.

NAVODILA ZA UPORABO

Mešanje: Pripravite približno enake količine vode in praška v ločenih posodah. Paket za
eno pinto (170g) vsebuje približno 1-1/2 skodelic praha in ko ga zmešamo z 1-1/2 skodelic
vode, bo to naredilo približno 1 pinto barve. (Opomba: najbolje mešanje s toplo vodo).

Nanos: Nanašajte s suhim čopičem, valjčkom ali pištolo za brizganje. Čopiči z naravnimi
dlakami so v redu, toda čopiči  iz  pene zahtevajo manj  napora in puščajo manj  črt  pri
barvanju. Mlečna barva ima po naravi nekoliko progasto barvo. To je normalno. Najbolj
enakomerni nanos barve se doseže z brizganjem. Če brizganje ni možno, bo enakomeren
nanos  nudil  tudi  valjček.  Tukaj  spet  priporočamo  penaste  valjčke,  ker  omogočajo
preprostejši nadzor. Pri brizganju mora barva biti malce bolj redka, kot za nanos s čopičem
in se jo mora najprej precediti. Brizgajte z običajnim priborom za brizganje pri približno 30-
ih funtih pritiska. Prilagodite pritisk in šobo, da dobite dober sloj barve, ki ni  suh in ne
preveč tekoč. Z nekaj vaje boste za barvanje Windsor stola z brizgalko porabili približno 3
ali 4 minute. Nikoli ne pozabite nositi primerne zaščite, ko brizgate katerokoli barvo.

Čiščenje: Očistite vsa orodja z vodo in zeleno gobico, da se barva ne posuši na njih.

NAMIGI ZA MEŠANJE

Majhne količine: Ko mešate majhne količine barve z roko, je najlažje najprej iz praška
narediti  pasto  z nekaj  vode in  jo  potem mešati,  dokler  ni  gladka.  Podobno je  delanju
omake, s pomočjo gumijaste lopatice ali  palice za barvo. Po tem postopoma dodajajte
vodo, dokler ne dosežete želene gostote.

Večje količine: Ko mešate večje količine, je najpreprosteje, če zmešate enake količine
vode in praška s pomočjo mešalnega nastavka na vrtalniku ali podobni način. Začnite na
najmanjši hitrosti in bodite previdni, da ne mešate prehitro, saj lahko to ustvari peno.

Čas mešanja: Temeljito mešajte 2-3 minute. Po tem pustite stati 10-15 minut, da se lahko
sestavine mešanice v celoti razporedijo.

Precejanje: Včasih  se  grudice  praška  ne  raztopijo  v  celoti.  Mešano  barvo  lahko  tudi
precedite s papirnim cedilom, kosom krpe za sir ali najlonsko nogavico.

Mešanje: Zmešajte barvo približno vsakih 10 minut med uporabo in dodajte več vode, če
se barva preveč zgosti.

Uporaba sveže barve: Mlečna barva je vedno najboljša, če jo zmešate svežo. Če vam je
preostalo  kaj  barve  ali  pa,  če  morate  za  zaključek  projekta  počakati  dan,  obdržite
neporabljeno barvo v zaprti posodi v hladilniku (primerna je tudi plastična folija, ki jo drži
gumica). Barvo je najboljše hraniti  redkejšo, lahko tudi s tanko plastjo vode, ki pokriva
mešanico  barve.  V  skladu  z  izvirnim  receptom,  naši  barvi  ne  dodajamo  nenaravnih



konzervansov ali sredstev za podaljševanje roka trajanja. Zaradi svoje organske sestave,
se lahko barva s časom zgosti in dobi konsistenco gela. Iz tega razloga je najbolje zmešati
toliko  barve,  kolikor  je  boste  tisti  dan  porabili.  Neporabljeni  prašek  se  lahko  hrani
neomejeno dolgo v nepredušni posodi, kot je kozarec za vlaganje.

(A) POSTOPEK BARVANJA NA POROZNIH POVRŠINAH

Novi les ali druge porozne površine kot so zidane stene.

Opomba: Osnovni  premaz  pred  barvanjem  ni  potreben  –  prvi  premaz  mlečne  barve
opravlja isto funkcijo na večini mehkih lesov in tudi na lesih kot so brest, hrast in jesen.
Toda druge vrste lesa, kot sta javor ali breza, bosta potrebovali prvi premaz mlečne barve
z dodatkom Extra-Bond veziva, kot je opisano v "B-2" spodaj.

A-1} Čiščenje: Izdelek, ki  ga barvate obrišite z vlažno krpo, da odstranite prah in,  da
ovlažite površino.

A-2}  Pokrivanje:  Po  čiščenju  pokrijte  grče,  če  so  prisotne  s  šelakom  (nanesite  prvi
premaz mlečne  barve,  ko  je  šelak  še  vedno  lepljiv)  ALI  prebarvajte  grče  z  mešanico
pripravljene mlečne barve z dodanim vezivom Extra-Bond, kot je opisano v "B-2" spodaj.
Če želite lahko tudi dodate Extra-Bond v vaš celoten prvi premaz.

A-3} Prvi nanos: Prebarvajte celoten izdelek s prvim premazom mlečne barve.

A-4} Drugi nanos: Po eni uri ali več, če tako želite, lahko prvi premaz nežno podrgnete z
zeleno gobo, finim brusilnim papirjem ali železno volno brez olja. Če menite, da izdelek
potrebuje še en premaz mlečne barve, ga lahko nanesete.

A-5} Zaključek: Če vam je videz in groba tekstura všeč, je vaše barvanje končano

A-6}  Neobvezno: Po  nekaj  urah ali  čez  noč,  boste  morda želeli  podrgniti  premaz do
satenastega  sijaja  ali  podati  premazu  obrabljen  videz.  Površino  lahko  drgnete  kot  pri
številki štiri zgoraj, ali pa jo pustite kot je. Če boste uporabljali posebne tehnike, jih najprej
preizkusite na preizkusnem kosu, da boste vedeli, kakšen bo rezultat.

A-7} Preprečevanje vodnih madežev: Priporočamo, da barvo  premažete z  zaščitnim
premazom, na vseh površinah, kjer so možna razlitja, kjer je mnogo vlage ali, če boste
površino želeli umivati. Brez zaščitnega premaza ne bo z barvo nič narobe, vendar bo ob
stiku  z  vodo  dobila  madeže  in   pogosteje  zadrževala  umazanijo.  Z  mlečno  barvo  bo
deloval  vsak  zaščitni  premaz,  toda  nujno  je,  da  preizkusite  premaz  na  pobarvanem
preizkusnem kosu, da se prepričate, da vam bo rezultat všeč. Prodorna olja, kot so laneno
olje, tung olje ali mešana olja, kot je Watco Danish Oil, bodo zelo potemnila barvo, toda so
zelo lepa na mlečni barvi, še posebej na pohištvu, kot so stoli. Uporabite lahko tudi vosek,
toda,  tako  kot  olja,  morda  ne  bo  nudil  zadostne  zaščite  pred  vodo  (npr.:  vodni  krogi
kozarcev).  Premazi  iz  prozornega gela  in  večina  premazov na podlagi  topil,  ponavadi
delujejo dobro, toda lahko enako kot olja in voski potemnijo barvo in s časom postanejo
nekoliko rumenkasti. To lahko postane težava, če uporabljate belo mlečno barvo. Poiščite
premaz, ki ne porumeni, kot je na primer Benjamin Moore Stays Clear premaz, da bo bela
mlečna barva ostala lepa. Za kuhinjske omare je morda najboljši premaz tak na podlagi
olja ali topil. Za najboljšo zaščito tal uporabite namenski premaz za tla.



(B) POSTOPKI PRI BARVANJU STENE

Nove stenske plošče in novi omet.

B-1} Priprava površine: Pri  stenah iz  plošč ali  zidanih stenah,  ki  imajo komponentna
veziva preko stičnih mest in žeblje morate biti  še posebej pozorni. Stična mesta plošč,
lahko povzročijo težave zaradi razlik v poroznosti in teksturi plošče ali hrapavosti zidane
stene  in  gladkosti  veziva.  Ob  neposredni  osvetlitvi  bodo  meta  morda  vidna.  Da  se
izognemo temu pojavu, priporočamo mat lateksni osnovni premaz (primer na voljo v večini
trgovin z barvami). Imamo dobre izkušnje z AFM Safecoat osnovnim premazom za stene.
Opomba:  NE priporočamo uporabe  zaščitnih  premazov  proti  madežem kot  so  Kilz  ali
Zinsser  Bin.  Prosimo  sledite  priporočilom  proizvajalca,  glede  časa  sušenja  ometov  in
premazov, preden začnete z uporabo mlečne barve. V nekaterih primerih lahko dodatki v
določenih modernih ometih preprečujejo pravilni oprijem mlečne barve. Zato tudi iz tega
razloga priporočamo pripravljalni premaz za omete in plošče.

B-2} Extra-Bond: Če želite uporabiti Extra-Bond, najprej zmešajte mlečno barvo z vodo,
po navodilih v navodilih za uporabo. Ko je barva pripravljena dodajte enako količino Extra-
Bond veziva in obe tekočini  zmešajte.  Če želite lahko uporabite do en del Extra-Bond
veziva na dva dela mlečne barve, toda dosegli boste boljši oprijem, če uporabite razmerje
1:1. Ko je prvi premaz popolnoma suh, pobarvajte površino z drugim premazom mlečne
barve. (Extra-Bond ni potreben za drugi premaz).

B-3} Premaz: Po želji, kot pri "A-7," zgoraj.

(C) POSTOPKI BARVANJA NEPOROZNIH POVRŠIN

Prej prebarvane ali drugače prekrite površine, vse druge neporozne površine, kot je steklo,
kovina, emajl ali poprej premazani materiali.

Opomba: 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 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 s sabo prinese veliko težav. Prav
tako ne priporočamo nanašanje mlečne barve na zaščitne premaze proti madežem kot so
Kilz ali Zinsser Bin.

C-1} Priprava površine: V praksi je običajno in priporočljivo, da se mora vsaka površina,
ki se bo barvala ali ponovno barvala, 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. 

C-2}  Površina  za  preizkus: Pri  površinah  s  predhodnimi  nanosi  barve  je  nujno,  da
testirate sloje barve, če se le ti vežejo med sabo. Tako se boste prepričali, da se stara
barva ne bo luščila in s sabo 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.



C-3} Odstranjevanje stare barve: Če imajo stari premazi slab oprijem, ne priporočamo
barvanja z barvami na vodni osnovi,  kar vključuje mlečno barvo. Stara barva se mora
odstraniti s strganjem ali brušenjem. Če je ne odstranite, bo nova barva morda odlepila
staro barvo, vsaj na nekaterih delih.

C-4}  Nevtralizacija  kemikalij: Na  površinah,  katerih  premaz  je  bil  odstranjen  s
kemikalijami,  morate pred ponovnim barvanjem ostanke kemikalij  nevtralizirati  tako, da
pobrišete površino z mešanico vode in kisa (50/50).

C-5} Priprava kovine: Kovino morate pripraviti s premazom, ki bo preprečeval rjo.

C-6} Extra-Bond: Nanesite premaz mlečne barve z dodanim Extra-Bondom, kot opisano
pri "B-2". Po tem nanesite drugi premaz čiste mlečne barve. To bo delovalo na VEČINI
čistih površin, na katerih so prejšnji sloji barve dobro oprijeti in čvrsti ter so bili pripravljeni
za  barvanje,  kot  je  opisano  zgoraj.  Če  niste  prepričani  glede  površine,  je  dobro,  da
testirate  barvanje  od začetka  do konca na neopaznem delu  stene.  To pomeni,  da  pri
testiranju nanesete dva sloja, če to nameravate delati na celoti. Pri vprašljivi površini se
prvi premaz pogosto veže, toda včasih se težava z oprijemom prikaže komaj pri nanosu
drugega sloja.

C-7} Premaz: Po želji, enako kot pri "A-7", zgoraj.

(D) ZUNANJA UPORABA

Mlečno barvo ne priporočamo za zunanjo uporabo, saj bo na dežju dobila vodne madeže
(z izjemo bele barve). Toda, če uporabite več nanosov prozornega premaza, bo ta zaprl
barvo in preprečil vodne madeže. Tradicionalno so mlečno barvo naredili vodoodporno z
dodatkom olja kot je laneno olje, makovo olje ali arašidovo olje. Tega ne priporočamo, ker
lahko olje pozneje povzroči težave z roso ali krhkostjo barvnega sloja. Prav tako tudi z
dodanim oljem, barva še vedno lahko dobi vodne madeže.

(E) BARVNA PALETA MLEČNE BARVE

Barve  se  pri  vsaki  seriji  rahlo  razlikujejo,  zaradi  majhnih  razlik  v  naravnih  zemeljskih
materialih. Če želite spremeniti odtenke ali nianse barve (nekateri odtenki so prikazani na
naši barvni paleti), začnite s snežno belo (Snow White) in dodajajte barve po okusu. Če
želite poglobiti ton barve lahko dodate Pitch Black ali Lexington Green barvo. Na primer, 6
žlic Pitch Black barve za eno pinto (vrečka za 6 unč) Lexington Green barve naredi zares
lepo temno-zeleno barvo zgodnjih Windsor stolov. 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 kos odpadnega lesa
ali kos kartona z vzorcem. Prvi hiter preizkus vam bo nakazal, kako naj mešate naprej. Ko
boste  določili  pravo  razmerje  praškov,  pomnožite  količine  in  pripravite  želen  volumen
barve. Če boste preko barve uporabili prekrivni sloj, le tega preizkusite najprej na kosu za
test, da lahko vidite končno barvo.



(F) 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. Na primer, če boste barvali navpično površino z našo barvo Antique Crackle,
mora vaš preizkus podvojiti to stanje. Če pride do odtekanja ali drsenja barve, boste to
takoj  vedeli  in  prilagodili  vaš  način  barvanja.  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.

(G) KVALITETA SESTAVIN

Kot že v kolonialnih časih Velike Britanije in pred tem, tudi  danes naša 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. Vse naše sestavine so prehrambenega ali farmacevtskega razreda.

(H) NETOKSIČNOST

Mlečna 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  protibakterijsko in znižuje svojo alkalnost  ko katalizira s kislimi
mlečnimi proteini. Čeprav je barva inertna, ko je suha, ima lahko še vedno antibakterijske
lastnosti, odvisno od vlažnosti okolja.

(I) 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.



EXTRA BOND

Koncentrirana polimerna emulzija se lahko vmeša v prvi premaz mlečne barve, da izboljša
oprijem na drugačne površine od nepobarvanega lesa ali zidanega zidu. Ni toksično (brez
hlapnih organskih spojin). Na voljo v pintah, kvartih in galonah. Ne dovolite, da izdelek
zmrzne. 

Naš EXTRA-BOND je polimerna emulzija na vodni podlagi. Ko jo dodate v mlečno barvo,
poda  barvi  boljši  oprijem na  neporozne  ali  poprej  pobarvane  površine.  Uporabljajo  jo
izdelovalci  pohištva po meri,  notranji  oblikovalci,  obrtniki  in ljudje, ki  želijo sami barvati
težavne površine. Izdelek je varen za okolje in nestrupen, hipoalergičen, z rahlim vonjem
in brez hlapnih organskih spojin.

EXTRA-BOND se meša z mlečno barvo pred barvanjem na površine kot je steklo, pečen
emajl, kovina z grundiranjem, površinah barvanih z oljem ali lateksom, površinah, ki so bile
obdelane z lakom, šelakom, ali poliuretanom.

PREDNOSTI

    • Preprosta uporaba;
    • Dolgi rok trajanja;
    • Popolnoma varno za okolje, ni strupeno in ne vsebuje hlapnih organskih spojin;
    • Ni vnetljivo;
    • Hitro sušenje;
    • Brez vonja, ko je suho;
    • Preprosto čiščenje z milom in vodo.

FIZIČNE LASTNOSTI

Barva: Bela; posušena prozorna/satenasta.
Hlapljive organske spojine: Brez.
Konsistenca: Viskoznost tekoče smetane.
Čiščenje: Z milom in vodo.
Temperatura: Najboljši nanos pri 21° C do 29° C (sobna temperatura).
Čas sušenja: Približno 1 uro.
Vnetljivost: Ni vnetljivo.
Stabilnost pri zmrzovanju/odmrzovanju: Brez.
Rok trajanja: 1 do 2 leti pri sobni temperaturi.
Pomembno: Ne dovolite, da zmrzne.

NAČINI NANOSA

Opomba: Pri  nanosu MILK PAINT barve z Extra-Bond vezivom, morate upoštevati  dve
pravili, ki veljata tudi za vse druge premaze:

1} Zagotovite, da je površina popolnoma čista.

2} Najprej preizkusite mlečno barvo z umešanim vezivom Extra-Bond na odvečnem kosu
površine, ki jo boste barvali.



3} Temeljito očistite površino, ki jo boste barvali. Uporabite čistilo, ki ne pušča milnatega ali
oljnatega ostanka, kot so čistila s trinatrijevim fosfatom. Trde svetleče površine je dobro
nekoliko obdelati z zeleno gobico, brusilnim papirjem ali jekleno volno.

4} Izmerite enaki količini mlečne barve in veziva EXTRA-BOND. Zmešajte jih. Uporabite
lahko tudi  razmerje  enega dela  EXTRA-BOND na dva dela  mlečne barve,  toda boljši
oprijem bo dosežen, če uporabite razmerje 1:1.

5} Če želite uporabiti  drugi  sloj  mlečne barve, počakajte  dve uri  med nanosi.  EXTRA-
BOND ni potreben pri drugem nanosu.

6} Počistite razlitja z vodo. EXTRA-BOND hranite pri sobni temperaturi, s tesno zaprtim
pokrovom.


