ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Satin

ΑΠΟΔΟΣΗ
700 ml = ±6 μ2 ανά στρώση
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΣΤΡΩΣΕΩΝ
12 h
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
24 h

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ:
500 ml

Χρώμα σχεδιασμένο για απευθείας
εφαρμογή σε σώματα καλοριφέρ
και θερμοπομπών φτιαγμένα από
μέταλλο, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο,
πλαστικό…

ΕΥΚΟΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ !
• Χρώμα νερού, έτοιμο προς χρήση, «2 ΣΕ 1» - δεν χρειάζεται διαβρωτικό ή αστάρι πριν
την εφαρμογή του.
• Λείο φινίρισμα (σατινέ).
• Δεν ξεφλουδίζει – εξαιρετικά ανθεκτικό στο κρύο όσο και στη ζέστη.
• Ανθεκτικό στα χτυπήματα και τις γρατζουνιές και στο κατάβρεγμα με νερό.

WHITE

ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Renovation RADIATORS

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Αυτό το χρώμα είναι κατάλληλο για
επαναβαφή υφιστάμενων καλοριφέρ
κεντρικής θέρμανσης ή ηλεκτρικών.

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της
επιφάνειας είναι
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.
Δείτε παρακάτω το Βήμα 1.

Η μέγιστη απόδοση και πρόσφυση του
χρώματος επιτυγχάνονται εφόσον περάσουν
20 ήμερες από την ημέρα εφαρμογής.
Αποφύγετε να καταπονήσετε τις βαμμένες
επιφάνειες (με χτυπήματα – γρατζουνιές ή
καθάρισμα) για τις πρώτες 20 ημέρες μετά την
εφαρμογή.

> ΒΗΜΑ 1 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
• Σε ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, άλλο ΜΕΤΑΛΛΟ και ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ που δεν έχουν ξαναβαφτεί:
Καθαρίστε προσεχτικά, απολιπάνετε με ασετόν και αφήστε να στεγνώσει πλήρως.
• Σε ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, άλλο ΜΕΤΑΛΛΟ και ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ που έχουν ήδη βαφτεί παλαιότερα με χρώμα διαλύτου και ΜΙΚΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
επιφάνειες:
Καθαρίστε προσεχτικά, ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό, αφήστε να στεγνώσει, τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο (240) και απομακρύνετε ολη
τη σκόνη.

Σε όλες τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να πλύνουμε την επιφάνεια με ένα αλκαλικό καθαριστικό
Συσσωρευμένοι ρύποι από λίπη ή επικαλύψεις από πλαστικό υλικό μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση του χρώματος.

> ΒΗΜΑ 2 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ : Σπάτουλα ανάδευσης ή κατάλληλο ραβδί • Ρολό των 5mm ή πινέλο για βερνικοχρώματα (όχι αφρού ή τοίχου για πλαστικά
χρώματα) • Πινέλο με στρογγυλό τελείωμα (για τις ενώσεις, τις γωνίες και τα δύσκολα σημεία).
Πριν την εφαρμογή, ανακατέψτε καλά το προϊόν με τη σπάτουλα ανάδευσης ή το ραβδί, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα συστατικά από τον
πυθμένα του δοχείου είναι ομοιόμορφα ανακατεμένα. Το χρώμα είναι έτοιμο για χρήση – Μην το αραιώνετε.

1. Ξεκινήστε βάφοντας τις γωνίες, τους αρμούς και τις ενώσεις της επιφάνειας που θα βάψετε.
2. Φορτώστε ομοιόμορφα το ρολό με χρώμα και εφαρμόστε στην επιφάνεια από πάνω προς τα κάτω. Στη συνέχεια ρολάρετε σταυρωτά,
δηλαδή απο τα αριστερά προς τα δεξιά.

3. Τελειώστε ρολάροντας ξανά από πάνω προς τα κάτω για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
Για να επιτύχετε σωστές επιδόσεις και αντοχές, είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε 2 επιστρώσεις χρώματος.
(Χρόνος στεγνώματος στην αφή: 2 ώρες – Επόμενη στρώση: μετά από 12 ώρες – Συνολικός χρόνος στεγνώματος: 24 ώρες).
Σε πολύ φωτεινές αποχρώσεις, σε πορώδεις επιφάνειες ή αν η προηγούμενη απόχρωση ήταν έντονη, μια 3 η στρώση μπορεί να χρειαστεί.
• Απολειστικά για εσωτερική χρήση • Πριν την εφαρμπγή του χρώματος καλύψτε όποιες επιφάνειες δεν θέλετε να βάψετε ώστε να μην τις
λερώσετε. • Χρωματίστε μικρές επιφάνειες κάθε φορά (0.5-1τ.μ.) • Λάβετε υπόψη τη συνιστώμενη απόδοση του προϊόντος • Μην εφαρμόζετε
το προϊόν με τραχείς ή πολύ απαλές κινήσεις.• Η εφαρμογή να γίνεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 12οC και 25οC, χωρίς ρεύματα
αέρα. • Μη σταματήσετε την εφαρμογή του προϊόντος χωρίς να ολοκληρώσετε την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. • Μην εφαρμόσετε την
επόμενη στρώση ενώ ακόμα στεγνώνει η προηγούμενη (24h) • Μετά την εφαρμογή, αφαιρέστε όσο περισσότερο χρώμα είναι δυνατόν από τα
εργαλεία προτού τα ξεπλύνετε. Καθαρίζετε τα εργαλεία με νερό. • Για να συντηρήσετε το φινίρισμα του χρώματος, χρησιμοποιήστε μόνο νερό
ή ήπια οικιακά απορρυπαντικά. Μην χρησιμοποιείτε τραχιά εργαλεία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ – ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΧΟΣ- EUH208: Περιέχει βενζισοθειαζολινόνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. P102: Μακριά
από παιδιά. P271: Να χρησιμοποιείτε μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε ένα κέντρο συλλογής απορριμμάτων
(επικοινωνήστε με την τοπική αρχή). Ποτέ μην απορρίπτετε σε σωλήνες, βόθρους ή σηπτικές δεξαμενές.
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