
Καινούργια μπανιέρα βήμα-βήμα με το κιτ:

Γυαλιστερό & Σατινέ

Ανακαινίστε ή
αλλάξτε χρώμα σε:

Μπανιέρες 
Ντουζιέρες 
Νιπτήρες
Πλακάκια

Το κιτ περιέχει όλα όσα χρειάζονται
για την ανακαίνιση του μπάνιου: 

• Σμάλτο Κεραμικών Titanlux Aspecto Ceramico
• Ειδικό Αστάρι 2 Συστατικών ΤΙΤΑΝ ΥΑΤΕ
• ∆ιαλυτικό Diluyente TITAN YATE • Καθαριστικό
  Desoxidante • λαβή ρολού • 3 ανταλλακτικά ρολά
• χαρτοταινία • πινέλο • μάσκα προστασίας • γάντια
• αναδευτήρα • σφουγγαράκι • γυαλόχαρτο • σκαφάκι

Επαγγελματικό αποτέλεσμα κεραμικών επιφανειών στο μπάνιο & την κουζίνα 

* Το περιεχόμενο
της συσκευασίας
αντιστοιχεί για
το βάψιμο μπανιέρας, 
νιπτήρα και λεκάνης. 

Προϊόν του οίκου INDUSTRIAS TITAN, S.A. Ισπανίας



∆ΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ & ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Είναι σημαντικό η επιφάνεια να είναι κατάλληλα προ-
ετοιμασμένη, δηλαδή πολύ καθαρή, στεγνή, χωρίς 
υπολείμματα σαπουνιών, αλάτων νερού ή σαμπουάν

Εύκολη εφαρμογή σε 4 απλά βήματα
Βήμα 1: Καθαρίζουμε με γυαλόχαρτο. Φοράμε τα προστατευτικά 
γάντια, αραιώνουμε το καθαριστικό Desoxidante με νερό (σε 
αναλογία 1 προς 1) και με το σφουγγάρι καθαρίζουμε καλά την 
επιφάνεια. Έτσι αφαιρούμε πλήρως τα επίμονα υπολείμματα 
σαπουνιών και τα άλατα. Ξεπλένουμε πολύ καλά και στεγνώνου-
με την επιφάνεια.

Βήμα 2: Με τη χαρτοταινία προστατεύουμε μεταλλικά εξαρτή-
ματα και εφαπτόμενες επιφάνειες που δεν πρέπει να λερωθούν.

Βήμα 3: Ετοιμάζουμε το Ειδικό Αστάρι IMPRIMACION EPOXI 
YATE αναμειγνύοντας τη βάση με τον καταλύτη σε αναλογία 4 
προς 1 κατ΄όγκο. Προσθέτουμε 5% διαλυτικό DILUYENTE YATE, 
ανακατεύουμε καλά και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 10 
λεπτά. Φοράμε τα προστατευτικά μέσα (μάσκα, γάντια) και 
εφαρμόζουμε το αστάρι με το ρολό. Χρησιμοποιούμε το πινέλο 
για γωνίες και κοψίματα. Αφήνουμε την προετοιμασμένη επιφά-
νεια να στεγνώσει καλά 6-8 ώρες.

Βήμα 4: Σε ένα δοχείο ετοιμάζουμε την 1η δόση του σμάλτου 
TITANLUX ASPECTO CERAMICO αναμειγνύοντας τη βάση με τον 
καταλύτη σε αναλογία 4 προς 1 κατ΄όγκο. Αραιώνουμε 5% με 
διαλυτικό και ανακατεύουμε. Το αφήνουμε να ξεκουραστεί, 
φοράμε προστατευτικά μέσα και βάφουμε την 1η στρώση 
χρώματος με ρολό και πινέλο. Ύστερα από 8-14 ώρες εφαρμό-
ζουμε τη 2η στρώση χρησιμοποιώντας πάλι την ίδια δοσολογία 
και αφήνουμε να στεγνώσει καλά. Χρησιμοποιούμε το διαλυτικό 
για να καθαρίσουμε τα εργαλεία μας.. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: α) Εξασφαλίζουμε πολύ καλό εξαερισμό με 
ανοιχτά παράθυρα ή εξαεριστήρα. β) Το μείγμα βάσης και 
καταλύτη που έχει αναμειχθεί, πήζει μετά από 4 ώρες και 
είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί. Γι αυτό σε κάθε στάδιο 
ανάμειξης ετοιμάζουμε μόνο την απαιτούμενη ποσότητα 
για μια στρώση. γ) Αφήνουμε να περάσουν 72 ώρες πριν 
χρησιμοποιήσουμε τη μπανιέρα μας. δ) Ο χρόνος στεγνώ-
ματος διαφοροποιείται ανάλογα με τις συνθήκες (θερμο-
κρασία, υγρασία)
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∆είτε το βίντεο


