Farba Renowacja
Grzejniki & Urządzenia
AGD SPRAY
poj. 0,4 L

INFORMACJE
• Farba została specjalnie zaprojektowana do łatwej renowacji
Wykończenie

Wydajność

grzejników oraz urządzeń AGD.
• Farba jest ekstremalnie trwała i odporna na wysokie
temperatury, na wszystkich powierzchniach (metal,
PCV).
• Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez

Schnięcie*

Czyszczenie

warstwy podkładowej
• Odporna na łagodne detergenty: płyn do mycia naczyń,
uniwersalne środki czystości
• Odporna na częste mycie

*między warstwami

Zastosowanie: grzejniki elektryczne, grzejniki i rury c.o., urządzenia AGD. Farbę stosuje się
bezpośrednio na powierzchnie z metali żelaznych ( żeliwo, stal ) i nieżelaznych (aluminium).
NIE ZALECA SIĘ stosowania na bardzo nagrzewające się powierzchnie, takie jak piekarnik, toster itp.

PRZYGOTOWANIE
Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac. Powierzchnie należy odtłuścić (acetonem lub
zasadowym środkiem na bazie sody).
• ALUMINIUM, STAL NIERDZEWNA, METALE ŻELAZNE: odtłuścić powierzchnie, umyć, spłukać czystą wodą
i zostawić do wyschnięcia.
• Powierzchnie pomalowane oraz małe powierzchnie plastikowe (PCV): dokładnie umyć i odtłuścić, spłukać
obficie czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie delikatnie przeszlifować papierem ściernym (240)
i odpylić.

APLIKACJA
Przed aplikacją, upewnij się, że grzejniki lub inne urządzenia są wyłączone. Odczekaj aż powierzchnia
ostygnie. Nakładaj farbę w wentylowanych i czystych pomieszczeniach.
1. Usuń pierścień zabezpieczający znajdujący się pod dyszą, potrząśnij puszką, aż usłyszysz kulkę mieszającą
i wstrząsaj nią przez 1 minutę. Wstrząsaj puszką regularnie podczas aplikacji.
2. Trzymaj spray prosto, 15-20 cm od powierzchni, podczas malowania.
3. Spryskuj powierzchnię, wykonując szerokie i równomierne ruchy w równej odległości od powierzchni.
Pamiętaj, aby dobrze zabezpieczyć narożniki i krawędzie.
4. Unikaj nadmiernego nakładania aby nie powodować powstawania zacieków. W przypadku wystąpienia
zacieków, pozostaw do wyschnięcia, przeszlifuj i nałóż kolejną warstwę.
5. Nałóż drugą warstwę po 15 min w ten sam sposób.
6. Przedmuchaj spray obracając puszkę dnem do góry i naciskając dyszą.

WSKAZÓWKI I PORADY V33
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
• Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby.
• Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich
gąbek.
• Należy odczekać co najmniej 48 godz. po nałożeniu ostatniej warstwy, przed użyciem urządzenia lub
grzejnika. Użytkowanie rozpocząć stopniowo zwiększając temperaturę.
• Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 15 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię
• przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.
• Końcowy wygląd powierzchni stabilizuje się po 15 min.
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