Farba
Easy Kuchnia
poj. 0,75L; 2L

INFORMACJE

• Farba doskonała do odnowienia mebli kuchennych z
Wykończenie

Wydajność

drewna pokrytego farbą lub lakierem, z laminatów, sklejki,
oraz ściennych płytek kuchennych.
• Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok,
bez warstwy podkładowej

Schnięcie*

Czyszczenie

• Powłoka odporna na zaplamienia kuchenne: np. tłuszcze
ciepłe i zimne, sos winegret, wino, sos pomidorowy, kawę,
herbatę
• Odporna na łagodne detergenty: płyn do mycia naczyń,

*między warstwami

uniwersalne środki czystości
• Odporna na częste mycie
• Do renowacji blatów w połączeniu z lakierem do blatów
kuchennych V33

Zastosowanie: meble kuchenne oraz ścienne płytki ceramiczne w kuchni. Nie należy jej stosować na
powierzchnie woskowane i olejowane, płytki i ceramikę łazienkowa oraz podłogi. Blaty kuchenne można
malować w połączeniu z lakierem renowacyjnym do blatów kuchennych V33.

Farba Easy Kuchnia
PRZYGOTOWANIE
PRZYGOTOWANIE podłoża jest NIEZBĘDNYM etapem prac.
• DREWNO LAKIEROWANE, MALOWANE I PCV: umyć odtłuścić, spłukać obficie czystą wodą, pozostawić do
wyschnięcia, a następnie delikatnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.
• LAMINATY, SKLEJKA, PŁYTKI ŚCIENNE, SZKŁO, drobne elementy METALOWE (mosiądz, aluminium, cynk
itp.): umyć, odtłuścić, spłukać obficie wodą i pozostawić do wyschnięcia.
Należy dokładnie UMYĆ I ODTŁUŚCIĆ POWIERZCHNIE. Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć
przyczepność farby.

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. 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).
Pełne właściwości i odporność produkt uzyskuje po nałożeniu drugiej warstwy.

WSKAZÓWKI I PORADY V33
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
• Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię
przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.
• Należy przestrzegać podanej na opakowaniu wydajności produktu.
• 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.
• W przypadku żywych, intensywnych kolorów lub kontrastującego podłoża może być konieczne nałożenie
dodatkowej warstwy farby.
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