AmmePesuallas

KÄYTTÖKOHTEET

Pesualtaisiin

Pesutiloihin, ammeisiin, suihkualtaisiin, bideisiin
Porsliinille, emaloidulle, keraamiselle, valuraudalle,
emaloidulle teräkselle, akryylihartsille (PVC)

Emaloidulle porsliinille ja
teräkselle, kaakelille, marmorille

TÄYDELLINEN JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS
Täydellinen Remontointi-maali + suoja-aine on erityisesti suunniteltu uudistettaville pinnoille ja materiaaleille,
jotka ovat rasitukselle ja kovalle kulutukselle alttiita. Tuotteen yhdisteet ja erityiset polymeerit sekä lisäaine
yhdessä muodostavat suorituskykyisen koostumuksen, jolla saadaan aikaan erittäin korkealuokkainen lopputulos
kestämään päivittäistä käyttöä kylpyhuoneissa.

• Suoraan ammeisiin, pesualtaisiin, suihkualtaisiin
• Erittäin kestävä pinta toistuvassa käytössä veden alla
Hydro + Teknologia luo suojan joka tekee pinnasta täysin
Vedenpitävän (100%). Maalipinta kestää jatkuvaa käyttöä
veden alla sekä lämpötilavaihteluita.
2 x 0.5L

Kiiltoaste:
SEMI GLOSS 50

VÄRISÄVYT
White

1L = 3m²
2:lla KÄSITTELYLLÄ VALMISTA :
Esimerkiksi ammeen sisäpinta

AmmePesuallas

8h

Vesi

Uusintakerros

7 vrk

Työvälineiden puhdistus

Kuivumisaika ennen
ammeen/pesualtaan käyttöönottoa

TYÖVÄLINEET:
• Pieni vaahtomuovitela
kaareville pinnoille
• Lakkatela isommille,
tasaisille pinnoille

Sekoitustikku

Keinokuitusivellin

ESIKÄSITTELY
Poista silikonisaumat ennen maalausta. Tiivistä uudelleen maalin kuivuttua. Älä aseta teippiä
vastamaalattuun pintaan. Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Puhdista pinta soodapohjaisella
maalinpesuaineella. Huuhtele huolellisesti vedellä ja anna kuivua 24h.

KÄYTTÖ
1. MAALIN LEVITYS : Käytä maalia +12 ja +25°C asteen välillä, vältä vetoa. Tyhjennä lisäainepakkauksen
(löytyy pakkauksen kannen alta) sisältö maalin sekaan. Sekoita huolellisesti tikulla pohjaa myöten 5
minuuttia, kunnes lisäaine on sekoittunut maalin sekaan ja maali on tasaisen värinen. Irroita hanat ja
viemäriosat, tai suojaa ne laadukkaalla maalarinteipillä. Maalaa vaikeapääsyiset kohdat sekä hanan ympärys
siveltimellä. Levitä ensimmäinen kerros vaahtomuovitelalla aloittamalla altaan pohjasta. Jatka maalin
levittämistä reunojen suuntaan 15cm:n pituisina vetoina. Älä levitä toista kerrosta ennen kuin ensimmäinen
kerros on kuivunut 8h. Maali ei välttämättä peitä ensimmäisellä kerralla, mutta toinen kerros varmistaa
yleensä täydellisen peittävyyden. Poista maalarinteippi heti ensimmäisen levityksen jälkeen. Maalin
kuivuttua 8h, suojaa pinnat uudelleen teipillä, johon ei haluta maalia ja levitä toinen kerros samalla tavalla
kuin ensimmäinen. Poista maalarinteippi heti ja anna kuivua jälleen 8h.
2. SUOJALAKAN LEVITYS : Tyhjennä lisäainepakkauksen (löytyy pakkauksen kannen alta) sisältö suojalakan
sekaan. Sekoita huolellisesti tikulla pohjaa myöten 5 minuuttia, kunnes lisäaine on sekoittunut lakan sekaan
ja lakka on tasaisen värinen. Levitä päästä päähän ristikkäisin vedoin ja viimeistele työstämäsi alue aina
tasaisella vedolla samaan suuntaan. Anna kuivua 8h ja levitä toinen kerros samalla tavalla kuin
ensimmäinen.
On tarpeellista odottaa 7 vuorokautta ennen kuin amme voidaan ottaa uudelleen käyttöön (jatkuvassa
kosketuksessa veden ja pesuaineiden kanssa).
* Kun lisäaine on lisätty maalin sekaan, maali on käytettävä 10 vuorokauden kuluessa varmistaaksesi
täydellisen kiinnittymisen ja pinnan kestävyyden.

V33 VINKKEJÄ
• Maalin lopullinen kiinnittyminen ja pinnan kovuus saavutetaan 20 vuorokauden kuluessa levityksestä.
Käsittele pintaa varoen 20 ensimmäisen vuorokauden aikana välttäen mekaanista rasitusta, hankausta,
likaantumista ja kemikaalipesua.

Apua & neuvoja : info@colornova.fi / P. 010-321 0540

