Badrum

ANVÄNDNING
Badrumsväggar inklusive insidan av
kaklade duschutrymmen

Badrumsmöbler

Obehandlat, lackerat eller målat trä, melamin och laminat,
PVC, rostfritt stål och metall.

Kakel, betongglas/glasblock etc.

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.

FÄRGEN SOM RENOVERAR DITT BADRUM

• Direkt på kakel och möbler i våtrum
• Mycket hållbar till badrumsytor
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Vatten

Rengöring av verktyg

Vattenbeständig

VERKTYG:
Omrörningssticka

Pensel med syntetisk borst

Roller med 4-5mm
lugglängd

FÖRBEREDELSE
FÖRBEREDELSE av ytan är NÖDVÄNDIGT.
RENGÖRING av ytan med sodabaserat målartvätt är avgörande, kakelfogarna kräver speciell omsorg. Ta
bort silikonfog före målning. Lägg ny silikonfog efter ytan torkat. Använd inte tejp på den nymålade ytan.
• På icke målade ytor (kakel, glas, laminat) : tvätta med målartvätt, skölj väl med vatten och låt torka min
24h.
• Obehandlad/porös yta (trä, mdf) : slipa lätt och ta bort dammet.
• Tidigare målade och lackade ytor : tvätta med målartvätt, skölj väl med vatten och låt torka min 24h. Slipa
sedan lätt med 240 grovt slippapper och ta bort dammet.

APPLICERING
Använd produkten mellan +12 och +25°C grader, undvik drag.
1. Töm tillsatsämnets (finns i förpackningen under locket) innehåll ner i målarfärgen. Blanda väl med
rörstickan längs botten i 5 minuter, tills tillsatsämnet har blandat sig väl med färgen och färgen är jämn.
2. Applicera mindre områden åt gången. Börja uppifrån och gå neråt, fortsätt appliceringen korsvis och
slutför med ett jämnt drag uppifrån och ner.
Applicera andra strykningen efter att ytan har torkat i 8h. Applicera andra strykningen på samma sätt som
den första. Horisontala ytor som arbetsbänkar och möbler bör slutföras med V33 Skyddslack som är
avsedd till arbetsbänkar. Efter tillsatsämnet har rörts ner i färgen, bör den användas inom 10 dygn för att
försäkra perfekt vidhäftning och ytans hållbarhet.
V33 TIPS
• Slutlig vidhäftning och ytans hårdhet uppnås inom 20 dygn efter applicering.
• Använd ytan med försiktighet under de första 20 dygnen genom att undvika mekanisk påfrestning,
slitage, nersmutsande och rengöring. Glansgraden kan variera med +/- 10 enheter.

Hjälp & Rådgivning : contact@v33.se

