ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 12-0660108

Σμάλτο Νερού για Πλακάκια

Αzulejos al Agua

Σμάλτο νερού ειδικό για πλακάκια μπάνιου και κουζίνας, υψηλής ποιότητας
και εξαιρετικής αντοχής για βελούδινο φινίρισμα που διαρκεί. Το Azulejos al Agua
είναι προϊόν 2 σε 1, χρώμα και αστάρι μαζί για εφαρμογή απευθείας πάνω στα πλακάκια σε μπάνιο και κουζίνα.
Εύκολο στην εφαρμογή, εξαιρετικά ανθεκτικό στο τρίψιμο, στις γρατζουνιές, το σαπούνι και τους διάφορους
λεκέδες (από χυμό, λάδι, λίπη κλπ). Υψηλής αντοχής στο πλύσιμο. Προστατεύει το φιλμ του χρώματος από την
εμφάνιση μούχλας.
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμόζεται απευθείας σε κεραμικά πλακάκια σε κουζίνα και μπάνιο. Επιπλέον μπορεί να εφαρμοστεί σε πλήθος επιφανειών
κατάλληλα προετοιμασμένων: σε τοίχους, πόρτες, έπιπλα κουζίνας και μπάνιου, καλοριφέρ, σωλήνες, ηλεκτρικές συσκευές, PVC,
χαλκό κ.α . ∆εν ενδείκνυται για εφαρμογή σε πλακάκια δαπέδου, σε πάγκους και σε επιφάνειες που βυθίζονται ή βρέχονται μόνιμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Φινίρισμα:
Απόχρωση:

Αραίωση / Καθαρισμός:
Συσκευασίες:

Γυαλιστερό / Σατινέ
Λευκή / Χρωματίζεται

Χρόνος στεγνώματος
(στους 23οC)

Στην αφή
60 - 90 λεπτά

Επαναβαφή
4 ώρες

Νερό
750 ml

Απόδοση: 8 - 12 τ.μ. ανά λίτρο

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

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό
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 και προηγούμενες στρώσεις χρώματος
με καθαριστικό διάλυμα, διαλυτικό ή διαβρωτικό, αν χρειάζεται.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:
Καθαρίστε πολύ καλά με ειδικό προϊόν καθαρισμού για μπάνιο-κουζίνα. Καθαρίστε τους αρμούς με ένα βουρτσάκι και αφαιρέστε
τη σιλικόνη. Υπολείμματα λιπαρών ουσιών ή σιλικόνης μπορεί να εμποδίσουν την πρόσφυση του Σμάλτου. Μετά τη βαφή με το
Azulejos al Agua TITAN μπορείτε να ξαναπεράσετε με σιλικόνη τις ενώσεις.
Οι επιφάνειες μπορούν να βραχούν με νερό και να καθαριστούν μετά την πάροδο πέντε ημερών. Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα
σφουγγάρια για τον καθαρισμό ώστε να μη γδαρθεί η επιφάνεια. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα που μπορεί να γδάρουν
την επιφάνεια.
Κεραμικά, PVC, χάλκινοι σωλήνες, μελαμίνη: Εφαρμόστε απευθείας μία ή δύο στρώσεις του χρώματος Azulejos al Agua TITAN.
Σε περιβάλλον με υψηλά επίπεδα υγρασίας τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια με γυαλόχαρτο P280 για καλύτερη πρόσφυση
του χρώματος.
ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Καθαρίστε την επιφάνεια, τρίψτε την ελαφρά με γυαλόχαρτο και εφαρμόστε απευθείας
μία ή δύο στρώσεις του χρώματος Azulejos al Agua ΤΙΤΑΝ.
ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Αφαιρέστε όλα τα σαθρά κομμάτια και συνεχίστε όπως για τις νέες επιφάνειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

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

ΓΙΑ ΠΕ
ΡΙΣ
ΠΛΗΡ ΣΟΤΕΡΕΣ
ΑΠΕΥ ΟΦΟΡΙΕΣ
ΘΥ
ΤΜΗΜ ΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ
ΑΤ
ΥΠΟΣ ΕΧΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 2 ΤΗΡΙΞΗΣ
10942
5425

