Βερνίκι
Προστασίας

Oριζόντιες επιφάνειες (πάγκοι & επιφάνειες εργασίας)
όταν έχει ήδη εφαρμοστεί χρώμα Renovation Perfection.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το βερνίκι νερού Renovation Perfection Βερνίκι προστασίας έχει ειδικά σχεδιαστεί για πρόσθετη προστασία
οριζόντιων επιφανειών με συνεχή χρήση και μεγάλη καταπόνηση. Χάρη στα ειδικά πολυμερή και τους
ενεργοποιητές που περιέχει, προστατεύει τα χρώματα Renovation Perfection στους πάγκους εργασίας από
χτυπήματα και γρατζουνιές.
Το Βερνίκι Προστασίας Renovation Perfection δημιουργεί ένα φιλμ προστασίας πάνω στους πάγκους εργασίας
που δρα σαν ασπίδα ενάντια στη φθορά της καθημερινής χρήσης.

ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΜΜΕΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Προστασία από γρατζουνιές και χτυπήματα για
•
•
•

•

Συσκευασία: 500ml
(συμπεριλαμβάνεται ο
ενεργοποιητής- ADDITIV)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΜΕ ΣΑΤΙΝΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Clear

•
•

πάγκους και επιφάνειες εργασίας
Υψηλή αντοχή στους λεκέδες και τα λίπη
Ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας από το μαγείρεμα
Αντοχή στο τρίψιμο και στο συχνό καθάρισμα με νερό και στα
οικιακά καθαριστικά (πλυσιμότητα: Κλάση 1)
Ευκολία εφαρμογής
Λείο φινίρισμα

500ml = +/- 5m²
= 2,5m² ΚΑΛΥΨΗ με 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Βερνίκι
Προστασίας

4
ώρες

Νερό

Αναμονή ανάμεσα
στις 2 στρώσεις

24
ώρες

Μέσο
καθαρισμού

Στεγνώνει πλήρως
μετά από

ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
Πινέλο με στρογγυλεμένη άκρη
(Για άκρες, γωνίες, και τελείωμα)

Ρολό για βερνίκι ή
βερνικόχρωμα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Το βερνίκι προστασίας Renovation Protection είναι απαραίτητο για πρόσθετη αντοχή σε οριζόντιους πάγκους
εργασίας που έχουν βαφτεί με χρώμα Renovation Perfection για Κουζίνα. Περιμένετε μέχρι το χρώμα να έχει
στεγνώσει πλήρως πριν εφαρμόσετε το βερνίκι προστασίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1. Αδειάστε όλο τον σκληρυντή (είναι το σακουλάκι που θα βρείτε κάτω από το καπάκι του δοχείου) μέσα
στο βερνίκι. Ανακατέψτε με τη σπάτουλα ανάδευσης για τουλάχιστον 5 λεπτά, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα
συστατικά από τον πυθμένα του δοχείου και ο σκληρυντής ανακατεύονται καλά.
2. Εφαρμόστε το βερνίκι σε 2 στρώσεις, ρολλάροντας σταυρωτά (πάνω/κάτω και μετά δεξιά/αριστερά)
ώστε να πετύχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
Η μέγιστη απόδοση και πρόσφυση του βερνικιού επιτυγχάνονται 20 ημέρες μετά την εφαρμογή. Μην
καταπονήσετε τις βαμμένες επιφάνειες με χτυπήματα, τρίψιμο και έντονο καθάρισμα για τις πρώτες 20
ημέρες μετά την εφαρμογή.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΗΣ V33
• Για τον καθαρισμό της βερνικωμένης επιφάνειας, χρησιμοποιήστε κατάλληλα ήπια καθαριστικά και
μαλακό σφουγγάρι.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Περιέχει βιοκτόνα (Συντηρητικά): Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1); 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση. P102: Μακριά από παιδιά. P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P501: Διάθεση του
περιεχομένου/περιέκτη σε ένα κέντρο συλλογής απορριμμάτων (επικοινωνήστε με την τοπική αρχή). Πρoφυλαξτε τo απo τo ψυχoς. Οριακή
τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ. Α/ι Ειδικά επιχρίσµατα δύο συστατικών για ειδικές τελικές χρήσεις όπως δάπεδα) : 140 g/L (2010). Αυτό
το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 49 g/L ΠΟΕ.
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