Farba Renowacja
Płytki Podłogowe
poj. 0,75L; 2L

INFORMACJE

Wykończenie

Wydajność

• Doskonała do odnowienia płytek podłogowych, podłóg
marmurowych, gresowych, granitowych itp.
• Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok,
bez warstwy podkładowej

Schnięcie*

Czyszczenie

• Idealnie przylega do gładkich, nieporowatych podłoży
• Nie spływa z powierzchni pionowych, takich jak listwy
przyścienne, podstopnice

*między warstwami

• Odporna na uderzenia, ścieranie, plamy i zabrudzenia
• Łatwa w utrzymaniu: zmywalna za pomocą powszechnie
dostępnych środków czystości

Zastosowanie: podłogi ceramiczne i marmurowe, znajdujące się wewnątrz pomieszczeń. Podłoga nie
może być tłusta ani pokryta woskiem. Farby nie należy stosować do malowania płytek ściennych oraz
wewnątrz prysznica.
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PRZYGOTOWANIE
PRZYGOTOWANIE podłoża jest NIEZBĘDNYM etapem prac.
• POWIERZCHNIE NIEMALOWANE odtłuścić, umyć, spłukać obficie czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a
następnie przeszlifować papierem ściernym i odpylić.
• POWIERZCHNIE MALOWANE:
> powłoka w dobrym stanie: umyć, spłukać obficie czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie
przeszlifować papierem ściernym i odpylić.
> popękana, uszkodzona lub łuszcząca się powłoka: usunąć starą powłokę, przemyć powierzchnię wodą i
pozostawić do wyschnięcia.
Należy dokładnie UMYĆ I ODTŁUŚCIĆ POWIERZCHNIĘ. 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. Farby nie należy rozcieńczać.
Dodatkowy składnik produktu znajduje się w saszetce przyklejonej 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 farba powinna być zużyta w ciągu 10 dni. Po tym czasie właściwości i przyczepność farby
ulegają zmianie.
Farbę należy nakładać krzyżowo, unikając nakładanie zbyt grubej warstwy.
Pracę rozpocząć od obrzeży pomieszczenia, malując je za pomocą pędzla, a następnie kontynuować
malowanie wałkiem.
Aby otrzymać pełne właściwości i odporność produktu, należy nałożyć dwie jego warstwy.

WSKAZÓWKI I PORADY V33
• Pomieszczenie można ponownie użytkować po 12 godzinach.
• Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię
przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
• Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.
• Czyścić narzędzia wodą.
• Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich
gąbek.
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KOLORY

Biały

Biały pieprz

Rafia

Tytan
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Szary
marengo
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Ciemny
grafit

Terakota

