BadkarTvättställ

Tvättställ/handfat
Badkar
Porslin, emalj, keramiskt, gjutjärn,
emaljerat stål, akrylharts (plast).

Porslin, emalj, keramiskt,
gjutjärn, emaljerat stål, akrylharts
(plast).

ETT PERFEKT OCH HÅLLBART RESULTAT
Perfekt Renovering-färg är speciellt utformad för att varaktigt förnya ytor och material som utsätts för hög
belastning och slitage. Tack vare en kombination av speciella polymerer och tillsatsämnet, ger det en kraftig
prestandaökning och resultatet blir mycket högkvalitativt för att tåla vardagligt bruk i badrum.

• Direkt på badkar och tvättställ
• Mycket tålig mot upprepad användning under
vatten

2 x 0.5L

SEMI GLOSS
50

FÄRGKARTA
White

1L = 3m²
MED 2 STRYKNINGAR :
Till exempel inre ytan av ett badkar

BadkarTvättställ

8h

Vatten

Recoat time

7 v.

Rengöring av verktyg

Torktid före användning av badkar

VERKTYG:
• Liten foamroller till
böjda ytor
• Lackroller till större,
jämna ytor

Omrörningssticka

Pensel med syntetisk
borst

FÖRBEREDELSE
Ta bort silikonfog före applicering. Lägg ny silikonfog efter ytan torkat. Använd inte tejp på den nymålade
ytan. Ytan bör vara ren, torr och fettfri. Rengör ytan med sodabaserad (alkalisk) målartvätt. Skölj väl med
vatten och låt torka 24h.

APPLICERING
1. APPLICERING AV FÄRGEN: Använd produkten mellan +12 och +25°C grader, undvik drag. Töm
tillsatsämnets (finns i förpackningen under locket) innehåll ner i färgen. Blanda väl med rörstickan längs
botten i 5 minuter, tills tillsatsämnet har blandat sig med färgen och färgen är jämn. Ta bort kranen och
eventuella avloppsdelar, eller skydda dem med maskeringstejp av god kvalitet. Applicera färgen med pensel
på svårtillgängliga ställen och runt kranen. Applicera första omgången med foamrollern och börja från botten
av badkaret. Fortsätt längs med kanterna med 15cm långa strykningar. Applicera inte andra strykningen före
första lagret har torkat i 8h. Färgen täcker eventuellt inte på första strykningen, med den andra strykningen
säkerställer oftast perfekt täckning. Ta bort maskeringstejpen omedelbart efter den första strykningen. Efter
ytan torkat 8h, maskera på nytt med ny maskeringstejp. Applicera den andra strykningen på samma sätt som
det första. Ta bort tejpen omedelbart och låt torka igen 8h.
2. APPLICERING AV SKYDDSLACKEN: Töm tillsatsämnets (finns i förpackningen under locket) innehåll ner i
skyddslacken. Blanda väl med rörstickan längs botten i 5 minuter, tills tillsatsämnet har blandat sig med
lacken och lacken är jämn. Applicera från den ena sidan till den andra korsvis och slutför strykningen alltid
med ett jämnt drag i samma riktning. Låt torka 8h och applicera andra strykningen på samma sätt som den
första.
Det är nödvändigt att vänta 7 dygn före badkaret kan tas i bruk (upprepad kontakt med vatten och
rengöring).
* Efter tillsatsämnet har rörts ner i färgen, bör den användas inom 10 dygn för att säkerställa perfekt
vidhäftning och ytans hållbarhet.

V33 TIPS
• Maximal vidhäftning och hårdhet uppnås efter 20 dygn från appliceringen. Använd ytan med försiktighet
under de första 20 dygnen genom att undvika mekanisk påfrestning, slitage, nersmutsande och rengöring.

Hjälp & Rådgivning : contact@v33.se

