
ESMALTE
SANITARIOS

IMPERMEABILIZA, SANEIA E RENOVA OS SANITÁRIOS 
INTERIORES

CARACTERÍSTICAS:
•Excepcional resistência a pisadas, abrasão, aos golpes e aos 
riscos.
•Resiste aos principais agentes químicos (detergentes, óleos, ...)
•É impermeável e protege contra as manchas. Excelente 
aderência.
•Alta resistência à descolamentos, rachaduras e escamações.

USO:
•Quartos de banho, sanitários, pavimentos, eletrodomésticos
•Esmalte reservado para o interior.

PREPARAÇÃO:
Limpar a superfície a renovar eliminando as gorduras.
Uma vez limpa e eliminadas as manchas de gordura, secar com 
cuidado com um pano seco. 
A seguir, lixar a superfície a pintar com um papel abrasivo fino 
e muito resistente. O esmalte, o verniz, ou o brilho do suporte 
deve estar completamente despolido. 
Assim a superfície será  porosa. Eliminar o pó antes de aplicar 
a mistura.

APLICAÇÃO:
Recomendamos a utilização de luvas. Misturar os dois componentes vertendo o conteúdo da lata B
(endurecedor) dentro da lata A: misturar bem o produto (aproximadamente durante 5 minutos) com o fim
de obter um esmalte perfeitamente homogéneo.
A mistura deverá utilizar-se durante as 12 horas seguintes. Antes de cada utilização, mexer outra vez.
Aplicar com pincel uma primeira demão regular e não diluída. Deixar secar de 4 a 6 horas. Polir a
superfície com lixa fina: limpar o pó e aplicar uma segunda demão sem diluir. Poderá utilizar o sanitário ou
a superfície pintada após 24 horas depois da última demão. A dureza definitiva obtém-se depois de 3 ou 4
dias.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
Contém isocianatos. Este produto pode provocar reações alérgicas a pessoas com predisposição.
É aconselhável usar proteção na aplicação com a pistola.

Valor limite da UE para este produto (cat. A/j): 550 g/l (2007) - 500g/l (2010) – Este produto contém máx. 
em COV: 495 g/l

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es

Secagem:
Entre demãos: 6h
Completo: 24h

Cores: Branco, Branco Creme, 
Cinza, Preto

Aspecto: Brilhante

Rendimento por demãos: 1L 
= 10 a 12m2

Material: Pincel, rolo e pistola

Limpeza das ferramentas: 
Aguarrás


