Δάπεδο
& Σκάλες

Δάπεδα παρκέ και σκάλες

Πλακάκια, Μάρμαρο, Μωσαϊκό, Πέτρα, Τσιμέντο

Ξύλινα & Laminate

Για όλα τα είδη πλακιδίων: κεραμικά, πορσελάνης,
επισμαλτωμένα, μάρμαρο και γρανίτης …

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Τα χρώματα νερού Renovation Perfection για ΔΑΠΕΔΟ και ΣΚΑΛΕΣ έχουν ειδικά σχεδιαστεί για την ανακαίνιση
επιφανειών με συνεχή χρήση και οικιακή καταπόνηση. Χάρη στα ειδικά γαλακτώματα και τους ενεργοποιητές
(σύστημα ADDITIV) που περιέχουν, πετυχαίνουν τέλειο, ΣΑΤΙΝΕ φινίρισμα και αντοχή στην καθημερινή χρήση.
Βασισμένο στην κεραμική τεχνολογία το Renovation Perfection για Δάπεδο και Σκάλες, δημιουργεί εύκαμπτη και
ταυτόχρονα σκληρή επιφάνεια που καλύπτει και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις.

ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

•

Απευθείας εφαρμογή ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΑΡΙ σε παντός τύπου δάπεδα
(παρκέ, laminate, πλακάκια κα)

•

Κατάλληλο για εσωτερικά δάπεδα οικιακής χρήσης (που
δέχονται ήπια μηχανική καταπόνηση, όχι γκαράζ)
Υψηλή αντοχή σε συνεχή χρήση
Δεν ξεφλουδίζει
Μεγάλη αντοχή στα χτυπήματα και το περπάτημα

•
•
•
•
•

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

•
•

Υψηλή αντίσταση στους λεκέδες
Ανθεκτικό στο συχνό καθάρισμα με νερό και οικιακά καθαριστικά
(πλυσιμότητα: κλάση 1)
Υψηλή πρόσφυση
Ευκολία εφαρμογής

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΑΤΙΝΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

WHITE

FEATHER

TITANIUM

CARBON

TARMAC

TAUPE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Δάπεδο
& Σκάλες

3
ώρες

Αναμονή ανάμεσα στις 2
στρώσεις

24
ώρες

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

Νερό

Μέσο καθαρισμού

Στεγνώνει πλήρως μετά
από

ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
Σπάτουλα
ανάδευσης

Πινέλο με στρογγυλεμένες
άκρες για γωνίες, ακμές και

Κοντότριχο ρολό 4-5mm

τελειώματα

Ρολό 8-12mm

για πλακάκια δαπέδου
για ξύλινα δάπεδα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της επιφάνειας είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ.
TO ΠΛΥΣΙΜΟ της επιφάνειας με ένα αλκαλικό οικιακό καθαριστικό (πχ σόδας ή πράσινου σαπουνιού) είναι
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.
• Σε laminate, βερνικωμένο ή βαμμένο ξύλο σε καλή κατάσταση: πλύνετε, ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό, αφήστε να
στεγνώσει, τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο (No 240) και αφαιρέστε προσεκτικά τη σκόνη.
• Σε δάπεδα από Δρυ και Καστανιά εφαρμόστε ένα κατάλληλο αστάρι για να μπλοκάρετε τις φυσικές ταννίνες του
ξύλου.
• Σε πλακάκια: πλύνετε, ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό και αφήστε να στεγνώσει.
• Σε δάπεδο με πλακάκια που είναι ήδη βαμμένα, αλλά σε καλή κατάσταση: πλύνετε, ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό
και αφήστε να στεγνώσει. Τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο (No 240) και αφαιρέστε προσεκτικά τη σκόνη.
• Σε δάπεδο με πλακάκια που είναι ήδη βαμμένα και σε μέτρια κατάσταση: Τρίψτε με γυαλόχαρτο ( No 60 – 120)
ώστε να βρείτε την αρχική επιφάνεια. Αφαιρέστε προσεκτικά τη σκόνη, πλύνετε, ξεπλύνετε και αφήστε να στεγνώσει.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βάψτε σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 12°C και 25°C, χωρίς ρεύματα αέρα.
1. 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.
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 3h και μετά εφαρμόστε και τη 2η
στρώση με τον ίδιο τρόπο.
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
• 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.
• Για βαθύτερο καθαρισμό & βελτίωση της πρόσφυσης του χρώματος καθαρίστε τις επιφάνειες με το ειδικό καθαριστικό
δαπέδων PREPARATION FOR FLOORING της V33. ΠΡΟΣΟΧΗ: η χρήση ενδείκνυται μόνο σε πλακάκια, μάρμαρο ή τσιμέντο
μη επεξεργασμένα ή βαμμένα στα οποία δεν έχει εφαρμοστεί κερί ή λάδι.
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 33 g/L ΠΟΕ.
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