ASPETO
ASPECT
Satin
Acetinado

RENDEMENTS
RENDIMENTO
750 ml = 10 m² por
par demão
couche
2 L = 24 m² por
par couche
demão

SECAGEM ENTRE 2
SÉCHAGE
COUCHES
DEMÃOS
24 horas
heures
SECAGEM
SÉCHAGE COMPLET
COMPLETA
72 horas
heures
APLICAÇÃO
DIRETA
SEM DECAPADO
SEM PRIMÁRIO

Esta pintura é aplicada em ladrilhos,
Peinturetiras
destinée
à la rénovation des
azulejos,
de azulejos...
faïences,
carrelages
muraux,
Não
aplicar em
pisos, duches
banheiras,
vasos
sanitários
pias
e tampos.
listels,
briques/ de
verre…

Formatos
Formats : 750
: 750ml
ml––22lL

FACILE,RÁPIDO
¡FÁCIL,
RAPIDEYetEFICIENTE!
EFFICACE !
• 2 EN 1 SEM
SANSPRIMÁRIO.
SOUS-COUCHE.
• ACABAMENTO
TENDU PARFAIT.
PERFEITO.
• Resistência
Résiste aux projections
às projeções
répétées
repetidas
d’eau.de água.
• Resistência
Résiste aux produits
aos produtos
de soinquímicos:
et d’entretien
xampu,
: shampoings,
gel de banho,
gels douche,
sanitária,
produits
produtos de limpeza,
ménagers
classiques,
produits anti-calcaire, javel diluée, vinaigre blanc…
produtos anti
cal.
• Ne
Nãos’écaille
craquela
pas- Alta
- Haute
solidez
solidité
del esmalte
du film de
subjugado
peinture asoumis
mudanças
aux écarts
de temperatura:
de
température
: eaux
chaudes, eaux froides.
água fria, água
quente.
• Limita
Limite le
o desenvolvimento
développement des
do mofo.
moisissures.
• Lavável.
Lessivable.
.
• Esmalte
Peinture ààl’eau.
água.

NUANCIER
CORES

Cinza
Pérola

Branco
Linho

Azul
Caribe

ACETINADO

ACETINADO

ACETINADO

ACETINADO

Cinza
Grafite

Castanho
Capuccino

Verde
Pistache

Bege
Areia

ACETINADO

ACETINADO

ACETINADO

ACETINADO

Branco
Algodão

Renovação
Azulejos
PARA MELHORES RESULTADOS
Esta pintura é aplicada em ladrilhos, azulejos,
tiras de azulejos...
Não aplicar em pisos, duches banheiras,
vasos sanitários / pias e tampos.

A PREPARAÇÃO do suporte é um
passo OBRIGATÓRIO.

Acabamento e ótima resistência são obtidas
depois de 20 dias a partir da aplicacióm .
É recomendável utilizar o suporte de maneira
moderada (choques, manchas, limpeza...)
durante os primeiros 20 dias.

> ETAPA 1 - PREPARAÇÃO
• Sobre AZULEJOS, TIRAS DE AZULEJOS, E BLOCOS DE VIDRO:
Limpar com água e sabão, enxaguar com água limpa e deixar secar.
A LIMPEZA prévia é imprescindível. É feita com um detergente de sódio (alcalino).
Insistir nas juntas dos azulejos com esponja abrasiva ou escova.
Eliminar as juntas de silicone antes de pintar.

> ETAPA 2 - APLICAÇÃO
FERRAMENTAS: Misturador ou varinha, Rolo, Trincha

É IMPRESCINDÍVEL adicionar a dose presente no interior da lata do esmalte antes de pintar.
> Despejar o conteúdo completo da dose no bote.
> Misturar.
> Aplicar.
A mistura deve ser utilizada dentro de 10 dias. Após este período, a aderência e o rendimento são prejudicados.
Este aditivo é compatível apenas com esmalte Renovação azulejos V33.

1. Repartir o esmalte no rolo e aplicar de cima para baixo.
2. Depois aplicar da esquerda para a direita.
3. Acabar pintando de cima para baixo para um resultado perfeito.
Para obtener o acabament e resistêncian do produto é necessário aplicar 2 demãos (secagem entre demãos: 12h - secagem completa:
o
24h).
Para os suportes escuros o porosos uma terceira demão pode ser necessária.
Aplicar a pintura em temperatura ambiente entre 12 °C e 25 °C e evitar correntes de ar • Não pintar durante a secagem •
Limpar as ferramentas com água. • Manutenção: Utilize um detergente suave, não use esponja abrasiva. •
Não aplica-se sobre as superfícies exteriores
EUH208 : Contém benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS < 0°C.
Valor limite UE para este produto (cat.A/j) :140g/l (2010). Este produto contém menos 6g/L COV.
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