ΑΠΟΔΟΣΗ
1 L = ± 40 μ2
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
24h πριν τη βαφή

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ : 1 L

Προϊόν σχεδιασμένο για τη σωστή
προετοιμασία παντός τύπου δαπέδων
πριν την ανακαίνιση. Πλακάκια,
μαρμάρινα, τσιμεντένια. Βελτιώνει την
πρόσφυση του χρώματος.
ΕΥΚΟΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ !
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ πορώδες υπόστρωμα.
• ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ την πρόσφυση του χρώματος.
• Αφαιρεί τα γυαλιστικά από λείες επιφάνειες όπως πλακάκια.
• Προσφέρει βαθύτερο καθαρισμό των δαπέδων.
• ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ την πρόσφυση, ειδικά σε μαρμάρινα και τσιμεντένια δάπεδα.
• Εφαρμόζεται εύκολα με βούρτσα και κουβάς
• Είναι συμπυκνωμένο, χρειάζεται να αραιώνεται με νερό.

PREPARATION FOR FLOORING

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προϊόν κατάλληλο για μη επεξεργασμένα
ή βαμμένα πλακάκια , δάπεδα από
μάρμαρο ή τσιμέντο που δεν έχουν
περαστεί με κερί ή λάδι.

Δεν είναι κατάλληλο για
δάπεδα από ξύλο, παράγωγα
ξύλου ή laminate.

Για εφαρμογή πάνω σε νέο τσιμέντο ή μπετόν:
περιμένετε μέχρι η επιφάνεια να έχει ωριμάσει
και στεγνώσει εντελώς δηλ. τουλάχιστον 3
μήνες.

> ΒΗΜΑ 1 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
• ΠΛΥΝΕΤΕ
προσεκτκά τό δάπεδο με ένα αλκαλικό καθαριστικό και απομακρύνετε τη λιπαρότητα όσο καλύτερα γίνεται..
• ΑΡΑΙΩΣΤΕ
Το προϊόν V33 FLOOR PREPARATION εφαρμόζεται πάντα αραιωμένο με νερό. Η αραίωση μπορεί να αυξηθεί ή μειωθεί αν είναι
απαραίτητο και εξαρτάται από το είδος του δαπέδου και το πόσο φθαρμένο είναι. Για παράδειγμα:
> Σε ελάχιστα λερωμένο, αρκετά πορώδες δάπεδο ή παλιό τσιμέντο, 1L V33 FLOOR PREPARATION + 30L νερό θα καλύψουν 40
τετραγωνικά.
> Σε ένα αρκετά λερωμένο, λείο και μη πορώδες δάπεδο (π.χ. από πλακάκια): 1L V33 FLOOR PREPARATION + 10L νερό θα καλύψουν
12 τετραγωνικά.
Αυτό το προϊόν δεν υποκαθιστά την ανάγκη για καλό πλύσιμο και καθάρισμα του δαπέδου πριν τη βαφή

> ΒΗΜΑ 2 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ : Κουβάς ή δοχείο με νερό και σκούπα.

1. Ρίξτε την κατάλληλη ποσότητα από το προϊόν V33 FLOOR PREPARATION μέσα στο νερό και μετά ανακατέψτε, προσέχοντας να μην
πιτσιλάτε. Φορέστε προστατευτικά γάντια και γυαλιά.

2. Απλώστε αρκετή ποσότητα αραιωμένου προϊόντος για να διασφαλίσετε την ομοιόμορφη κατανομή του σε ολόκληρη την επιφάνεια του
δαπέδου.

3. Τρίψτε έντονα το δάπεδο με τη σκούπα, προσέχοντας να καλύψετε όλη την επιφάνεια και αφήστε να στεγνώσει για 30 λεπτά.
4. Ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό. Συνεχίστε μέχρι όλοι οι ρύποι και η σκόνη να έχουν καλυφθεί. Αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον
24 ώρες.

5. Έπειτα εφαρμόστε το χρώμα V33 TILED FLOORING Renovation σε πλακάκι ή μάρμαρο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Περιέχει αλκόολ, C9-C11-iso, C10-rich, αιθοξυλωένες. H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε
μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P280: Να φοράτε
προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. P301 + P330 + P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το
στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P303 + P361 + P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (Ή ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το
δέρμα με άφθονο νερό. P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής,
αφαιρέστε τους, αν ειναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε ένα κέντρο συλλογής απορριμμάτων (επικοινωνήστε με την τοπική
αρχή). Περιέχει τουλάχιστον 15% αλλά κάτω του 30% Ορθοφωσφορικό οξύ, τουλάχιστον 5% αλλά κάτω του 15% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΧΟΣ
NOVENTA
HADJIYIANNIS

Mάιος 2017

