
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
  
 

  
 

Οικιακές συσκευές 
Ανοξείδωτο ατσάλι, 
μέταλλο, πλαστικό 

 

Επιφάνειες εργασίας 
βερνικωμένο ξύλο, μελαμίνη, 
laminate, πλακάκια 

 

Κάθετες 
επιφάνειες 
Πλακάκια, γυαλί, 
ανοξείδωτο 
ατσάλι

 

Έπιπλα κουζίνας 
Ακατέργαστο, βερνικωμένο, 
ή βαμμένο ξύλο, μελαμίνη

 

 

Τα χρώματα νερού Renovation Perfection για Κουζίνα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την ανθεκτική ανακαίνιση 
επιφανειών με συνεχή χρήση και μεγάλη καταπόνηση. Χάρη στον συνδυασμό συγκεκριμένων πολυμερών και 
τους ενεργοποιητές (σύστημα ADDITIV), που περιέχουν, πετυχαίνουν τέλειο φινίρισμα και αντοχή στην 
καθημερινή χρήση. 

Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, το χρώμα Renovation Perfection για Κουζίνα δημιουργεί επιφάνεια που 
διαθέτει ενισχυμένη αντοχή στους μαγειρικούς λεκέδες. 

 
 

•  
 
 
 
 

 

 

• Απευθείας εφαρμογή ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΑΡΙ σε έπιπλα, επιφάνειες εργασίας, 

πάγκους, ντουλάπια 

• Υψηλή αντοχή ενάντια σε γρατζουνιές και χτυπήματα 

• Αντίσταση στους μαγειρικούς λεκέδες  

• Ανθεκτικό στο συχνό καθάρισμα με νερό και ήπια οικιακά καθαριστικά 

(πλυσιμότητα: κλάση 1) 

• Αντοχή στην θερμότητα αντανάκλασης (από το μαγείρεμα) 

• Εξαιρετική αντοχή στο νερό και την υγρασία 

• Ευκολία εφαρμογής 

• Εξαιρετική πρόσφυση 

• Λείο φινίρισμα 

 
 

 

ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Συσκευασία: 750ml 
(συμπεριλαμβάνεται και ο 
ενεργοποιητής – ADDITIV) 

ΚΟΥΖΙΝΑ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 

PETROL 
BLUE 

 

TAUPE 

 
 

WHITE 

 

       RYE 

ΣΕ 9 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΑΤΙΝΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ 
ΣΕ 1 ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΜΕ 
ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ 



 
 

 
 
 

6 
ώρες 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 
 

Αναμονή ανάμεσα στις 2 
στρώσεις 

 
 
 
 
 

Μέσο καθαρισμού 

 

 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

           

 
 

  
 

 

 
 

 

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της επιφάνειας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. 
Το ΠΛΥΣΙΜΟ της επιφάνειας με ένα αλκαλικό οικιακό καθαριστικό (πχ σόδα ή πράσινου σαπουνιού) 
είναι απαραίτητο. 
Αφαιρέστε όλα τα σφραγιστικά από σιλικόνη πριν το βάψιμο. Τοποθετήστε τα ξανά μετά την εφαρμογή του 
χρώματος. 
• ΣΕ ΑΒΑΦΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΠΟΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ (ξύλο, MDF κτλ): τρίψτε ελαφρώς με γυαλόχαρτο (Νο 240) και αφαιρέστε 
προσεκτικά την σκόνη. 
• Σε επιφάνειες από Βελανιδιά/Δρυ ή Καστανιά εφαρμόστε πρώτα ένα υπόστρωμα για να εμποδίσετε τις τανίνες. 
• Σε βερνικωμένο ή βαμμένο ξύλο: πλένετε, ξεπλύνετε διεξοδικά με νερό, αφήστε να στεγνώσει, και μετά λειάνετε 
ελαφρώς με γυαλόχαρτο Νο 240, και αφαιρέστε την σκόνη. 
• Σε πλακάκια, μελαμίνες, μεταλλικές και γυάλινες επιφάνειες: πλένετε, ξεπλύνετε διεξοδικά με νερό, και μετά 
αφήστε να στεγνώσει. 

 

Εφαρμόστε το χρώμα σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 12°C και 25°C και αποφύγετε τα ρεύματα αέρα. 
1. Aδειάστε όλο τον σκληρυντή για 5 λεπτά (το σακουλάκι που βρίσκεται κάτω από το καπάκι της συσκευασίας) 
μέσα στο χρώμα. Ανακατέψτε με την σπάτουλα ανάδευσης για τουλάχιστον 5 λεπτά, εξασφαλίζοντας οτι όλα τα 
συστατικά από τον πυθμένα του δοχείου και ο σκληρυντής ανακατεύονται καλά. 
2. Βάψτε μικρές επιφάνειες κάθε φορά, ξεκινώντας με πινέλο από την άκρη του δωματίου. Συνεχίστε με ρολό και 
σταυρωτές κινήσεις (πάνω/κάτω και μετά δεξιά/αριστερά). Αφήστε να στεγνώσει για 6 ώρες και μετά εφαρμόστε 
την 2η στρώση με τον ίδιο τρόπο. Σε οριζόντιες επιφάνειες (πάγκους) πάνω από το χρώμα και αφού στεγνώσει 
πλήρως, πρέπει να εφαρμοστεί το κατάλληλο βερνίκι RENOVATION PERFECTION PROTECTION. Μετά το άνοιγμα 
του 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 ΑΠΟ ΤΗΝ V33 
• Καθαρίστε προσεκτικά την επιφάνεια που θα βάψετε, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα ήπια καθαριστικά και 
μαλακό σφουγγάρι. 
• 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: 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 29 g/L ΠΟΕ. 

 

NOVENTA A.E. Λ.Κηφισίας 282 - 15232 Χαλάνδρι Τηλ: 210-8218502 - info@noventa.gr 
 

G.S. Hadjiyiannis Logistics Ltd PO Box 55004 3820 Limassol – Cyprus Tél : +357-25-877430 - v33-cy@v33com 

www.v33.com 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

24 
ώρες 

 
Νερό 

750ml = +/- 10m² 
= 5m² ΚΑΛΥΨΗ με 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Σπάτουλα 
ανάδευσης 

Πινέλο με στρογγυλεμένη 
άκρη για άκρες, γωνίες, και 

τελειώματα 
 

Κοντότριχο ρολό 4-5mm 
για βερνικοχρώματα 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΚΟΥΖΙΝΑ 

Στεγνώνει πλήρως 
μετά από 

mailto:info@noventa.gr
http://www.v33.com/
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