
RENDIMENTO
750 ml =

 +/-
7m2 por demão

2 L =  20m2 por demão 

SECAGEM ENTRE 2 
DEMÃOS
3 horas

SECAGEM COMPLETA 
12 horas

Formatos : 750 ml – 2 L

CORES

ASPETO
Acetinado

Esmalte predestinado à renovação do

¡FÁCIL, RÁPIDO Y EFICIENTE!
• 2 EN 1 SEM PRIMÁRIO. 

• ACABAMENTO PERFETO.

• Adere perfeitamente sobre suportes lisos com poro fechado.  

• Não goteja, mesmo em superfícies verticais ou rodapés.

• Resistência aos choques, à abrasão e ao passo.    

• Resistência a manchas. .

• Resistência às limpezas frecuentes. 

• Esmalte à água.  

APLICAÇÃO
DIRETA

SEM DECAPADO
SEM PRIMÁRIO

Branco
Algodão
ACETINADO

Branco
Carrara

ACETINADO

Castanho
Topo

ACETINADO

Preto
Asfalto

ACETINADO

Cinza

ACETINADO

Cinza
Pérola

ACETINADO

Vermelho
Terracota
ACETINADO

Cinza
Titánio

ACETINADO

pavimento cerâmico, grés e de 
mármore interiores.
Não aplicar sobre os pavimentos 
de duche.
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> ETAPA 1 -PREPARAÇÃO

• Sobre SUPORTE EM BRUTO:

• Sobre SUPORTE PINTADO:
>
>

 

> ETAPA 2 -APLICAÇÃO

MATERIAL: Misturador ou varinha, Trincha, Rolo

>
>
>

 

1.

 2.

3. Aplique uma segunda capa de esmalte.

  

 

PARA MELHORES RESULTADOS 

Renovação
Pavimento Cerâmico

V33 ESPAÑA, S.A. - Edificio Balmes. Calle Balmes, 8 2º-3ª - 08291 Ripollet (Barcelona) Tel.: (+34) 935 921 999 - Fax: (+34) 936 910 720 www.V33.es / www.pinta-decora.com 
 

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.

Esta pintura pode ser aplicada em pavimento
cerâmico e de mármore interiores. Não aplicar 
sobre os pavimentos de duche.• Não aplicar 
sobre azulejos.

Limpar com sabão enxaguar abundantemente com água e deixar secar.

Em bom estado de conservação: limpar com sabão, enxaguar abundantemente com água e deixar secar. Lixar e retirar o pó.
Gasto: Decapar. Enxaguar e deixar secar. Depois limpar com sabão.

A LIMPEZA prévia é imprescindível. É feita com um detergente de sódio (alcalino).

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. 

Esmalte pronto para uso, não diluir. 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 Pavimento Cerâmico V33.  

Aplique o esmalte em demãos cruzadas e evite deixar muito grossa. Comece nas beiradas da habitação com o pincel e continue
com rolo. Trabalhe em pequenas áreas de 2m². Para obter o rendimento e a durabilidade do produto, devem-se aplicar duas capas de 
esmalte.

Deixe secar por 3 horas.

Prazo mínimo para poder pisar a sala: 12h. • Não se aplica  sobre as superfícies exteriores • Ter em conta o rendimento do produto. • 
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.

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.


