
• Farba doskonała do renowacji większości urządzeń AGD 

pokrytych aluminium, metalem, stalą nierdzewną, 

plastikiem. Idealna do odnowienia lodówek, zmywarek do 

naczyń, pralek.

• Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, 

bez warstwy podkładowej

• Powłoka odporna na zaplamienia kuchenne i uderzenia

• Odporna na łagodne detergenty: płyn do mycia naczyń, 

uniwersalne środki czystości

• Odporna na częste mycie

INFORMACJE

Zastosowanie: lodówki, pralki itp. Nie należy jej stosować na uszczelki oraz na urządzenia będące 
źródłem wysokiej temperatury, takie jak piekarniki, kuchenki mikrofalowe, opiekacze do chleba. 

Wydajność

Schnięcie*

Wykończenie

Czyszczenie

Farba Renowacja 
Sprzęt AGD

poj. 0,5L

*między warstwami



PRZYGOTOWANIE podłoża jest NIEZBĘDNYM etapem prac.

- ALUMINIUM, METAL, STAL NIERDZEWNA: odtłuścić powierzchnię za pomocą acetonu i pozostawić do 
wyschnięcia.
- DROBNE ELEMENTY PLASTIKOWE: umyć, opłukać obficie wodą, pozostawić do wyschnięcia, delikatnie 
zmatowić papierem ściernym (240) i odpylić.

Należy dokładnie UMYĆ I ODTŁUŚCIĆ POWIERZCHNIĘ. Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć 
przyczepność farby.

V33 Polska Sp. z o.o.  ul Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo

adres e-mail: v33pl@v33.com tel. 061 8945100

PRZYGOTOWANIE

APLIKACJA
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. 

1. Rozpocząć nakładanie farby od pokrycia narożników i krawędzi. 
2. Nasączyć wałek równomiernie farbą i usunąć jej nadmiar na kratce malarskiej. Nanosić starannie, metodą 
krzyżową, taką samą ilość farby na podobną powierzchnię. 
3. Ostatnie pociągnięcia wałkiem wykonywać w jednym kierunku (z góry na dół).  

W celu osiągnięcia pełnych właściwości i odporności farby, niezbędne jest nałożenie dwóch warstw produktu. 

• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
• Przed malowaniem należy zabezpieczyć uszczelki i inne chronione elementy.
• Nakładać farbę na powierzchnię małymi partiami (ok. 0,5m² - 1m²). 
• Przestrzegać podanej na opakowaniu wydajności produktu. 
• Temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach. 
• Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby.
• Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek. 
• Czyścić narzędzia wodą. 
• Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię 
przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

Farba Renowacja Sprzęt AGD
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