PODŁOGI &
SCHODY

PRZEZNACZENIE
Płytki podłogowe
Podłogi i schody

gresowe, emaliowane, marmur,
granit

FARBA DO ODNOWIENIA PODŁOGI & SCHODÓW

• Bezpośrednio na parkiety, panele, płytki
podłogowe
• Wysoka odporność na ścieranie
0.75L – 2L

SATYNA

WZORNIK KOLORU

Biały

Biały
pieprz

Tytan

Szary
marengo

Ciemny
grafit

Taupe

PODŁOGI &
SCHODY

INFORMACJE
PRAKTYCZNE:

3h

Schnięcie między warstwami

24 h

2L = +/- 20m²
(2L = +/- 10m²
WYDAJNOSC PRZY 2 WARSTWACH)
Woda

Czyszczenie narzędzi

Całkowicie sucha

NARZĘDZIA:
Okrągły ostro zakończony
pędzel do narożników i
krawędzi

Mieszadełko do
farb

• Wałek flock (płytki podłogowe)
• Wałek welur (podłogi drewniane)

PRZYGOTOWANIE PODŁOZA
Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac. Podłoże musi być czyste, odtłuszczone, suche i
niełuszczące się. Powierzchnię należy umyć za pomocą środka czyszczącego na bazie sody.
• Laminaty, lakierowane i malowane drewno w dobrym stanie: umyć, odtłuścić, spłukać i pozostawić do
wyschniecia. Przeszlifować papierem ściernym (200) i odpylić.
• Surowy dąb i kasztan: przed malowaniem nałożyć podkład blokujący taniny.
• Płytki podłogowe niemalowane: umyć, odtłuścić, zwracając szczególna uwagę na fugi, spłukać i
pozostawić do wyschnięcia. Przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.
• Płytki podłogowe malowane, w dobrym stanie: umyć, odtłuścić, spłukać i pozostawić do wyschnięcia.
Przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.
• Płytki podłogowe malowane, zniszczone: szlifować papierem ściernym (60 i 120) aby odsłonić
oryginalne podłoże, odkurzyć, umyć, odtłuścić, spłukać i pozostawić do wyschnięcia.

NAKŁADANIE
Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.
1. Dodaj całą zawartość Additiv System do farby (dodatek znajduje się pod wieczkiem, w kuwecie
malarskiej wewnątrz opakowania). Dokładnie mieszaj farbę przez ok. 5 minut, siegąjac mieszadłem do
dna pojemnika.
2. Rozpocząć malowanie od krawędzi pomieszczenia pędzlem, następnie kontynuować wałkiem. Farbę
nakładać metodą krzyżową, ostatnie pociągnięcia wykonując w jednym kierunku. Pozostawić do
wyschnięcia na 3 godziny, a następnie nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób. Nie nanosić poprawek
podczas wysychania farby.
Po wymieszaniu z dodatkiem farba powinna być zużyta przed upływem 10 dni, aby zachować najwyższą
przyczepność i odporność.
PORADY V33
• Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich
gąbek.
• Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić
powierzchnię przed uderzeniami, ścieraniem, zaplamieniem i czyszczeniem.
• W przypadku niektórych kolorów może być konieczne nałożenie dodatkowej warstwy farby. W
przypadku malowania płytek podłogowych, w celu zwiększenia przyczepności podłoża, zaleca się
zastosowanie Środka do podłóg V33.
Porady & Informacje: www.v33.pl

