FARBA RENOWACJA
PODŁOGI DREWNIANIE & SCHODY
Farbę można stosować na powierzchnie drewniane lakierowane lub malowane
oraz na panele podłogowe.
Bez usuwania starych powłok.
Bez warstwy podkładowej.

Przeznaczenie
Farbę można stosować na powierzchnie drewniane lakierowane lub malowane oraz na panele podłogowe. Farby nie należy nakładać na drewno
zewnętrzne, olejowane lub woskowane.

Przygotowanie podłoża
PRZYGOTOWANIE podłoża jest NIEZBĘDNYM etapem prac.
• PANELE PODŁOGOWE: powierzchnię umyć, spłukać czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować papierem ściernym (150) i
odpylić.
• PODŁOGI DREWNIANE:
- drewno surowe: powierzchnię przeszlifować i odpylić.
- drewno lakierowane lub malowane: powierzchnię umyć, spłukać czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować papierem
ściernym i odpylić.
Należy dokładnie UMYĆ I ODTŁUŚCIĆ POWIERZCHNIĘ. Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć przyczepność farby.

Nakładanie
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.
Farbę należy nakładać krzyżowo, unikając nakładania zbyt grubej warstwy. Pracę rozpocząć od obrzeży pomieszczenia, malując je za pomocą pędzla,
a następnie kontynuować malowanie wałkiem. Farbę należy nakładać małymi partiami (jednorazowo ok. 2 m²).
W celu osiągnięcia pełnych właściwości i odporności farby, niezbędne jest nałożenie dwóch warstw produktu.

Zalecenia V33
Pomieszczenie można ponownie użytkować po 12 godzinach. •Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 15 dniach, do tego czasu należy
chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem. • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. •Należy przestrzegać podanej na
opakowaniu wydajności produktu. • 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.

Informacje techniczne
Kolory
Wykończenie
Opakowanie
Czas schnięcia
Wydajność (1warstwa)
Czyszczenie narzędzi
Nakładanie

Biały, biały pieprz, rafia, szary marengo, ziemia Afryki, ciemny grafit, tytan, terakota
satyna
0,75L, 2L
Schnięcie: 3h między warstwami – 12h całkowite
1L = ok. 12m2
woda
pędzel lub wałek
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