Είδη Υγιεινής

Μπανιέρες, ντουζιέρες

Νιπτήρες, άλλα είδη υγεινής

Πορσελάνη, εμαγιέ, κεραμικά, σίδερο, ατσάλι και
επισμαλτωμένο μέταλλο, ακρυλική ρητίνη (πλαστικά)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Τα χρώματα νερού Renovation Perfection για Είδη Υγιεινής και το ειδικό βερνίκι προστασίας, έχουν ειδικά
σχεδιαστεί για την ανακαίνιση επιφανειών με συνεχή χρήση και μεγάλη καταπόνηση. Χάρη στα ειδικά
γαλακτώματα και τους ενεργοποιητές (σύστημα ADDITIV) που περιέχουν, πετυχαίνουν τέλειο, ΣΑΤΙΝΕ φινίρισμα
και αντοχή στην καθημερινή χρήση.
Βασιζόμενο στην τεχνολογία HYDRO+,το σύστημα χρωματισμού Renovation Perfection για Είδη υγιεινής,
δημιουργεί αδιάβροχη επιφάνεια με ανθεκτικότητα στη συνεχή επαφή με το νερό και στις μεταβολές της
θερμοκρασίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

• Απευθείας εφαρμογή ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΑΡΙ σε νιπτήρες,
•
•

Συσκευασία: 2x0,5L
(συμπεριλαμβάνονται χρώμα,
βερνίκι & ενεργοποιητές – ADDITIV)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΛΕΥΚΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΜΕ ΣΑΤΙΝΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

White

•
•
•
•

μπανιέρες, ντουζιέρες
Υψηλή αντοχή στη συνεχή επαφή με νερό
Μεγάλη αντοχή στα οικιακά καθαριστικά (πλυσιμότητα:
Κλάση 1)
Ισχυρή πρόσφυση ακόμα και σε περιβάλλον με υγρασία
Εξαιρετική αντοχή στις αλλαγές της θερμοκρασίας
Δεν ξεφλουδίζει
Ευκολία εφαρμογής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Είδη Υγιεινής

1L = ±6m²
= ±3m² κάλυψη με 2 στρώσεις

7
ημέρες

Χρόνος στεγνώματος
πριν την 1η χρήση

Νερό

Μέσο καθαρισμού

ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
Πινέλο με στρογγυλεμένες
άκρες για γωνίες, ακμές και
τελειώματα

Σπάτουλα
ανάδευσης

• Αφρώδες ρολό (mini)
υψηλής πυκνότητας για
καμπύλες επιφάνειες

• Ρολό βερνικοχρώματος
για επίπεδες επιφάνειες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Αφαιρέστε σιλικόνες και άλλα σφραγιστικά πριν τη βαφή. Εφαρμόστε ξανά μετά το βάψιμο. Η επιφάνεια πριν τη βαφή πρέπει να
είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς λιπαρότητα. Καθαρίστε προσεκτικά την επιφάνεια με ένα αλκαλικό οικιακό καθαριστικό (πχ σόδας
ή πράσινου σαπουνιού). Ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό και αφήστε να στεγνώσει καλά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Αδειάστε όλο τον σκληρυντή (είναι το σακουλάκι που θα βρείτε κάτω από το καπάκι του δοχείου) μέσα στο χρώμα. Ανακατέψτε
με τη σπάτουλα ανάδευσης για τουλάχιστον 5 λεπτά, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα συστατικά από τον πυθμένα του δοχείου και ο
σκληρυντής ανακατεύονται καλά. Αποσυναρμολογήστε τις βρύσες ή εφαρμόστε χαρτοταινία σε όλες τις επιφάνειες που πρέπει
να προστατεύσετε ώστε να μην λερωθούν. Δώστε προσοχή στα δυσπρόσιτα σημεία καθώς και γύρω από μεταλλικά αξεσουάρ.
Εφαρμόστε την 1η στρώση χρώματος με το αφρώδες ρολό, ξεκινώντας από τον κέντρο ή τον πάτο και ανεβείτε ή προχωρήστε
προς τα άκρα. Βάψτε μικρές επιφάνειες κάθε φορά - μήκους περίπου 15cm. Αφαιρέστε τις χαρτοταινίες και αφήστε να
στεγνώσει για 8h. Μην ξεκινήσετε τη 2η στρώση πριν στεγνώσει πλήρως η 1η στρώση. Το χρώμα δεν καλύπτει με μία στρώση απαιτούνται 2 στρώσεις χρώματος για να ολοκληρωθεί το αποτέλεσμα. Εφαρμόστε ξανά χαρτοταινίες και τη 2η στρώση
χρώματος με τον ίδιο τρόπο. Αφήστε να στεγνώσει για άλλες 8h πριν εφαρμόσετε το βερνίκι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ
Αδειάστε όλο τον σκληρυντή (είναι το σακουλάκι που θα βρείτε κάτω από το καπάκι του δοχείου) * μέσα στο βερνίκι.
Ανακατέψτε με τη σπάτουλα ανάδευσης για τουλάχιστον 5 λεπτά, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα συστατικά από τον πυθμένα του
δοχείου και ο σκληρυντής ανακατεύονται καλά. Βάψτε μικρές επιφάνειες κάθε φορά - από άκρη σε άκρη. Συνεχίστε σταυρωτά
(πάνω/κάτω και μετά δεξιά/αριστερά). Αφήστε να στεγνώσει για 8h και μετά εφαρμόστε και τη 2η στρώση με τον ίδιο τρόπο.
Είναι απαραίτητο να περιμένετε 7 ημέρες για το πλήρες στέγνωμα του βερνικιού, πριν χρησιμοποιήσετε ή καθαρίσετε το
βαμμένο είδος υγιεινής.
*Μετά το άνοιγμα το δοχείου και την προσθήκη του σκληρυντή, το χρώμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 10 ημερών για να μην
μειωθεί η αντοχή και η πρόσφυσή του.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΗΣ V33
Η μέγιστη απόδοση και πρόσφυση του χρώματος επιτυγχάνονται 20 ημέρες μετά την εφαρμογή. Μην καταπονήσετε τις
βαμμένες επιφάνειες με χτυπήματα, τρίψιμο και έντονο καθάρισμα για τις πρώτες 20 ημέρες μετά την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - V33 ΧΡΩΜΑ
Περιέχει βιοκτόνα (Συντηρητικά): Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1); 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση. P102: Μακριά από παιδιά. P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P501: Διάθεση του
περιεχομένου/περιέκτη σε ένα κέντρο συλλογής απορριμμάτων (επικοινωνήστε με την τοπική αρχή). Πρoφυλαξτε τo απo τo
ψυχoς. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ. Α/ι Ειδικά επιχρίσµατα δύο συστατικών για ειδικές τελικές χρήσεις όπως
δάπεδα) : 140 g/L (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 4 g/L ΠΟΕ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - V33 ΒΕΡΝΙΚΙ
Περιέχει βιοκτόνα (Συντηρητικά): Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1); 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση. P102: Μακριά από παιδιά. P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P501: Διάθεση του
περιεχομένου/περιέκτη σε ένα κέντρο συλλογής απορριμμάτων (επικοινωνήστε με την τοπική αρχή). Πρoφυλαξτε τo απo τo
ψυχoς. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ. Α/ι Ειδικά επιχρίσµατα δύο συστατικών για ειδικές τελικές χρήσεις όπως
δάπεδα) : 140 g/L (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 52 g/L ΠΟΕ.
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