LATTIAT &
portaat

KÄYTTÖKOHTEET
Lattioille ja portaille ilman pohjamaalia
Lakatulle puulle, maalatulle puulle, laminaatille

Kuiviin ja kosteisiin tiloihin ilman pohjamaalia
Kaakelilattioille, luonnonkivelle, marmorille, graniitille, betonille

TÄYDELLINEN JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS
Täydellinen Remontointi-maali 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 kodin lattiapinnoilla sisätiloissa.

ERINOMAINEN TARTTUVUUS KAIKILLE PINNOILLE

• Suoraan puu-, laminaatti- ja kaakelilattialle,
myös kosteissa tiloissa
• Erittäin kestävä jatkuvaan käyttöön
Ceramic-teknologia luo verkon, joka vahvistaa maalipintaa ollen
samalla joustava, kestää iskuja, kolhuja sekä kovaa kulutusta
ilman hilseilyä. Maali on kuitenkin mikrohuokoinen ja jättää
kaakelisaumat hengittäviksi.
0.75L – 2L
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LATTIAT &
portaat

2L = +/- 20m²
(2L = +/- 10m² 2:lla KÄSITTELYLLÄ VALMISTA)

3h

Vesi

Uusintakerros

24 h

Käyttövalmis

48 h

Työvälineiden
puhdistus

Vedenkestävä

TYÖVÄLINEET:
Sekoitustikku

Keinokuitusivellin

Tela, jonka nukkapituus on
4-5mm (kaakeli-,betoni- ja
kivilattiat)
• Tela, jonka nukkapituus on
8-12mm (Maalatut/lakatut
lattiat/portaat tai laminaatti)

ESIKÄSITTELY
Pinnan ESIKÄSITTELY on VÄLTTÄMÄTÖNTÄ.
Pinnan PESU soodapohjaisella maalarinpesulla ja V33:n Esikäsittelyaineella (kaakeli-, betoni ja kivilattiat) on
ratkaisevan tärkeää, kaakelisaumat vaativat erityistä huolellisuutta. Poista silikonisaumat ennen maalausta.
Tiivistä uudelleen maalin kuivuttua. Älä aseta teippiä vastamaalattuun pintaan.
• Laminaatti, maalatut ja lakatut lattiat jotka ovat hyvässä kunnossa: Pese maalarinpesulla, huuhtele
huolellisesti vedellä ja anna kuivua min 24h. Hio kevyesti 240 karhealla paperilla ja poista pöly.
• Käsittelemätön tammi tai pähkinä: Levitä sopiva pohjuste estääksesi maalin kellastumista.
• Käsittelemätön kaakeli, betoni ja kivilattia: Käsittele V33 Esikäsittelyaineella ja huuhtele huolellisesti vedellä.
Anna kuivua min 24h.
• Aiemmin maalatut kaakeli- ja betonilattiat (ehjä maalipinta): Pese maalinpesuaineella, huuhtele vedellä ja
anna kuivua min 24h. Hio lopuksi kevyesti 240 karhealla hiekkapaperilla ja poista pöly.
• Aiemmin maalatut kaakeli- ja betonilattiat (kulunut maalipinta): Hio 60-120 karhealla hiontapaperilla kunnes
aiempi kulunut maali on poissa. Poista pöly ja käsittele V33:n esikäsittelyaineella. Huuhtele huolellisesti vedellä
ja anna kuivua min 24h.

KÄYTTÖ
Käytä maalia +12 ja +25°C asteen välillä, vältä vetoa.
1. 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.
2. Työskentele pieni alue kerrallaan. Aloita siveltimellä lattian reunoista ja jatka telalla. Levitä maalia
ristikkäisin vedoin ja viimeistele työstämäsi alue aina lopuksi yhdellä, samansuuntaisella vedolla. Levitä
toinen kerros pinnan kuivuttua 3 tuntia. Levitä toinen kerros samalla tavalla kuin ensimmäinen.
Kun lisäaine on lisätty maalin sekaan, maali on käytettävä 10 vuorokauden kuluessa varmistaaksesi
täydellisen kiinnittymisen ja pinnan kestävyyden.
V33 VINKKEJÄ
• Lattiat joissa ei ole kaivoa huuhtelua varten, esikäsittelyaine kerätään pinnasta moppaamalla ämpäriin.
Huuhtele lattia vedellä ja mopilla, kunnes huuhteluvesi on jälleen kirkasta. • Puhdista maalatut lattiat
miedolla pesuaineella ja mopilla. • 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. Kiiltoaste voi vaihdella +/- 10 yksikköä.
Apua & neuvoja : info@colornova.fi / P. 010-321 0540

