Renowacja Płytki Ceramiczne
ŁAZIENKA – KUCHNIA
•
•
•
•

BEZPOŚREDNIO NA POWIERZCHNIĘ
BEZ PODKŁADU
Doskonałe KRYCIE
ODPORNOŚĆ na działanie wody i środków czystości

Opakowania: 2L - Kolory: Biały, biały pieprz, len, szary marengo, cynamon, pistacja, laguna, kardamonSchnięcie : 24h między warstwami 72 h całkowite - Wydajność : +-12 m²/L - Narzędzia : pędzel – wałek Czyszczenie narzędzi : Woda

Farbę można nakładać na płytki ścienne i ceramiczne listwy dekoracyjne. Nie należy jej stosować na powierzchnie poziome,
posadzki, brodziki prysznicowe, wanny, umywalki, zlewy, miski WC, blaty kuchenne i łazienkowe.

PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE podłoża jest NIEZBĘDNYM etapem prac.
• PŁYTKI ŚCIENNE, OZDOBNE LISTWY CERAMICZNE, LUKSFERY: umyć, spłukać obficie czystą wodą i pozostawić do
wyschnięcia.
Należy dokładnie UMYĆ I ODTŁUŚCIĆ POWIERZCHNIĘ. Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć przyczepność farby.
FUGI: należy oczyścić za pomocą szorstkiej gąbki lub szczotki. Fugi silikonowe należy usunąć przed nałożeniem farby.

NAKŁADANIE

Farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej
konsystencji. Farba gotowa do użycia. Nie rozcieńczać.
Dodatkowy składnik produktu znajduje się w saszetce przeklejonej do wnętrza pokrywy. Przed aplikacją należy go KONIECZNIE
zmieszać z farbą.
> Otworzyć saszetkę i wlać całą jej zawartość do pojemnika z farbą.
> Dokładnie wymieszać.
> Farba jest gotowa do użycia.
Tak przygotowana arba powinna być zużyta w ciągu 10 dni. Po tym czasie właściwości i przyczepność farby ulegają zmianie.
1. Nasączyć wałek równomiernie farbą, a następnie usunąć jej nadmiar na kratce malarskiej.
2. Nanosić starannie, metodą krzyżową, taką samą ilość farby na podobną powierzchnię.
3. Ostatnie pociągnięcie wałkiem wykonywać w jednym kierunku (np. z góry na dół). Aby otrzymać pełne właściwości i odporność
produktu, należy nałożyć dwie jego warstwy.
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
• Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami,
zaplamieniem i czyszczeniem.
• Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.
• Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby.
• Czyścić narzędzia wodą.
• Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek. Okres ważności 3
lata. Data produkcji naopakowaniu.

EUH208 Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. P102: Chronić przed dziećmi. P271: Stosować
wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do Centrum zbierania
odpadów (skontaktuj się z lokalnymi władzami). CHRONIĆ PRZED ZAMARZNIĘCIEM. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat.
A/j): 140 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 6g/l LZO. Okres ważności 3 lata. Data produkcji na opakowaniu.

V33 Polska sp. z o.o. ul. Przemysłowa 18 62-069 Zakrzewo k/Poznania Tel. 61 89 45 100 Fax 61 89 44 141

www.v33.pl

