Kylpyhuone

KÄYTTÖKOHTEET
Kylpyhuoneiden ja kosteiden tilojen kalusteet ja muut pinnat
Käsittelemättömälle, lakatulle tai maalatulle puulle, melamiinille ja
laminaatille, PVC:lle, ruostumattomalle teräkselle ja muille metallipinnoille.

Kylpyhuoneiden seinäkaakelit, myös
suihkuseinien kaakelipinnoille
Kaakeliseinille, reunakaakeleille, lasitiilelle, jne.

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 pinnoilla kylpyhuoneissa.

TÄYDELLINEN REMONTOINTI KYLPYHUONEESEEN

• Suoraan kaakeleille ja kalusteille kosteissa tiloissa
• Erittäin kestävä kylpyhuoneen pinnoille

0.075L – 0.75L – 2L

Kiiltoaste:
SEMI GLOSS 50

VÄRISÄVYT

WHITE

RYE

POWDER
PINK

Aquaresist-teknologia luo pintaan vedenkestävän suojan, joka
kestää päivittäistä käyttöä ja ehkäisee veden kulkeutumista
pinnan alle. Maali on kuitenkin mikrohuokoinen ja jättää
kaakelisaumat hengittäviksi.

FEATHER

DOLPHIN
GREY

ANTHRACITE
GREY

2L = +/- 24m²
(2L = +/- 12m² 2:lla KÄSITTELYLLÄ VALMISTA)

Kylpyhuone
6h

Uusintakerros

Vesi
48 h

Työvälineiden puhdistus

Vedenkestävä

TYÖVÄLINEET:
Sekoitustikku

Keinokuitusivellin

Tela, jonka nukkapituus
on 4-5mm

ESIKÄSITTELY
Pinnan ESIKÄSITTELY on VÄLTTÄMÄTÖNTÄ.
Pinnan PESU soodapohjaisella maalarinpesulla on ratkaisevan tärkeää, kaakelisaumat vaativat erityistä
huolellisuutta. Poista silikonisaumat ennen maalausta. Tiivistä uudelleen maalin kuivuttua. Älä aseta teippiä
vastamaalattuun pintaan.
• Ei maalatut pinnat (kaakelit, lasi, laminaatti): pese maalarinpesulla, huuhtele huolellisesti vedellä ja anna
kuivua min 24h.
• Käsittelemätön/huokoinen pinta (puu, mdf): hio kevyesti ja poista pöly.
• Aiemmin maalatut ja lakatut pinnat: pese maalinpesuaineella, huuhtele huolellisesti vedellä ja anna kuivua
min 24h. Hio lopuksi kevyesti 240 karhealla hiekkapaperilla ja poista pöly.

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 työskentely ylhäältä alaspäin levittäen maalia ristikkäisin vedoin
ja viimeistele työstämäsi alue aina lopuksi tasaisella vedolla ylhäältä alas. Levitä toinen kerros pinnan
kuivuttua 8 tuntia. Levitä toinen kerros samalla tavalla kuin ensimmäinen.
Vaakasuorat pinnat, kuten työtasot ja kalusteet, on viimeisteltävä työtasoille tarkoitetulla V33:n
Suojalakalla.
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. Kiiltoaste voi vaihdella +/- 10 yksikköä.

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

