
     ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Το Pizarras al Agua είναι το κατάλληλο χρώμα για χρηστική διακόσμηση σε εσωτερικούς χώρους, καθώς μετατρέπει
μια σειρά από υλικά σε επιφάνεια γραφής πάνω στην οποία μπορούμε να σημειώσουμε με κιμωλία, να σχεδιάσουμε 
ή και να ζωγραφίσουμε.  Εφαρμόζεται σε τοίχους, πόρτες, ντουλάπια , έπιπλα , πλακάκια, ξύλινα και μεταλλικά αντικείμενα,
ακόμη και σε ηλεκτρικές συσκευές όπως το ψυγείο. Καθαρίζει εύκολα και δεν χαράσσεται.  

     ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Φινίρισμα: Ματ    
Απόχρωση:  Μαύρη   

     Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι

Ανακινήστε καλά το περιεχόμενο της συσκευασίας. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και κατάλληλα
ασταρωμένες. Καθαρίστε πολύ καλά την επιφάνεια (από σκόνη, λίπη, σκουριά κλπ) .

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:
Μπορείτε να εφαρμόσετε το Χρώμα Μαυροπίνακα της ΤΙΤΑΝ, Pizzaras al Agua κατευθείαν στις περισσότερες επιφάνειες.
Για εξαιρετικά πορώδεις ή μεταλλικές επιφάνειες συνισταται να προετοιμάζετε με αστάρι νερού Multiuso Agua. 
Στη συνέχεια περάστε δύο στρώσεις από το Pizarras al Agua. 

ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Καθαρίστε την επιφάνεια, τρίψτε την ελαφρά με γυαλόχαρτο και εφαρμόστε απευθείας δύο χέρια Pizarras al Agua

ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Αφαιρέστε όλα τα σαθρά κομμάτια και συνεχίστε όπως για τις νέες επιφάνειες. 

     ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Μετά τη βαφή της επιφάνειας, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως μαυροπίνακα ύστερα από πέντε ημέρες.
Χρησιμοποιήστε μαλακές κιμωλίες ή μαρκαδόρους κιμωλίας (κατά προτίμηση λευκούς). Οι σκληρές
κιμωλίες (anti-dust) μπορούν να γδάρουν την επιφάνεια του μαυροπίνακα. Για να καθαρίσετε την
επιφάνεια χρησιμοποιήστε νωπό πανί.  

Χρόνος στεγνώματος  Στην αφή Επαναβαφή
(στους 23οC)                  1 - 2 ώρες                6 - 12 ώρες Απόδοση: 8 - 12  τ.μ. ανά λίτρο

Αραίωση / Καθαρισμός: Νερό
Συσκευασίες:   750 ml

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΤΗΛ: 2109425425 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 12-0485508  

Ακρυλικό χρώμα νερού σε ματ φινίρισμα με εξαιρετική πρόσφυση και κάλυψη.
Ιδανικό για δημιουργική διακόσμηση σε τοίχους και άλλες επιφάνειες. Εξτρα 
ανθεκτικό στο νερό και στο συχνό καθάρισμα,  δεν γυαλίζει και δεν αντανακλά. 

Χρώμα Μαυροπίνακα Νερού
Pizarras al Agua

     ΠΡΟΣΟΧΗ!
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα του προϊόντος. Προστατέψτε τη συσκευασία απο
θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

∆ιαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.


