
Interior Wood Stains and Lacquers
Karta zawiera 30 kolorów, z których można korzystać barwiąc półprzezroczyste produkty do
powierzchni drewnianych.

UWAGA!

Kolory 3435, 3436 i 3437 nie są dostępne na polskim rynku.
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rzeczywistych kolorów wymalowań, jako że na odbiór koloru mają wpływ takie czynniki jak
wykończenie i połysk materiału czy oświetlenie. Przed zakupem i użyciem danej farby prosimy
zawsze sprawdzać wybrany kolor w karcie kolorów Tikkurila lub na próbkach kolorów.
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