Keittiö

KÄYTTÖKOHTEET
Kodinkoneille ja lämpöpattereille

Työtasoille

RST, alumiinille, metallille, muoville

Lakatulle ja maalatulle puulle,
melamiinille, laminaatille, kaakelille

Keittiön välitilaan

Keittiön kalusteille

Kaakeleille, lasille,
metallille, maalatulle
pinnalle

Käsittelemättömälle,
lakatulle ja maalatulle
puulle ja melamiinille

TÄYDELLINEN JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS
V33 Täydellinen Remontointi Keittiö -maali on erityisesti suunniteltu kestämään uudistettavissa, kulutukselle
alttiina olevissa pinnoissa ja materiaaleissa. Tuotteen yhdisteet ja erityiset polymeerit sekä lisäaine yhdessä
muodostavat suorituskykyisen koostumuksen, jolla saadaan aikaan erittäin korkealuokkainen lopputulos
kestämään päivittäistä käyttöä kodin pinnoilla sisätiloissa.

TÄYDELLINEN REMONTOINTI KEITTIÖÖN

•
•

Suoraan kalusteille, työtasoille,
seinäkaakeleille kuivissa tiloissa
Erittäin kestävä naarmuuntumista ja kolhuja
vastaan
Lämmönkestävä maali

Kiiltoaste:
SATIN 25

VÄRISÄVYT

WHITE

COTTON

SOFT GREY

- Maalipinta kestää lämpöä +100C (kuumat roiskeet)
- Helppo puhdistaa ja huoltaa
- Kestää naarmuuntumista, hankausta ja iskuja

CACTUS

MATT 15

0.075L - 0.75L – 2L

WHITE

SMOKY BLACK

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

Keittiö
6h

Vesi

Uusintakerros

48 h

Työvälineiden puhdistus

Käyttövalmis

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.
• Käsittelemätön/huokoinen pinta (puu, mdf): hio kevyesti ja poista pöly.
• Käsittelemätön tammi ja pähkinä: Levitä sopiva pohjuste estääksesi maalin kellastumista.
• Aiemmin maalatut ja lakatut pinnat: pese maalinpesuaineella, huuhtele huolellisesti vedellä ja anna
kuivua min 24h. Hio lopuksi kevyesti 240 karhealla hiekkapaperilla ja poista pöly.
• Ei maalatut pinnat (kaakelit, ruostumaton teräs, lasi, laminaatti): pese maalarinpesulla, 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 työskentely ylhäältä alaspäin levittäen maalia ristikkäisin
vedoin ja viimeistele työstämäsi alue aina lopuksi vedolla ylhäältä alas. Levitä toinen kerros pinnan
kuivuttua 6 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
• Puhdista maalatut pinnat miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla.
• 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

