
Banheiras,  prato de  duche
Porcelana esmaltadas,  
cerâmica, ferro fundido,  aço 
esmaltado, resinas acrílicas

Pias
Porcelana esmaltadas,  
cerâmica, ferro fundido,  aço 
esmaltado, resinas acrílicas

UTILIZAÇÃO

Um sistema de alto desempenho para repintar instalações sanitárias.

• Adesão forte e durável, sem
primário

• Alta resistência a mergulhos 
repetidos.
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2 x 0,5L

SANITÁRIOS



PREPARAÇÃO

Retirar as juntas de silicone antes de pintar. Prever refazê-las posteriormente.
O suporte deve estar limpo, seco e sem gordura.
A LAVAGEM faz-se unicamente com um limpador à base de soda. Enxaguar com água e deixar secar.

APLICAÇÃO DE TINTA 

Esvaziar totalmente o Additiv System (monodose presente na cuvete de aplicação) no boião de tinta e misturar durante 5 
minutos, insistindo no fundo do boião com uma vareta larga.
Remova a torneira e / ou coloque a fita do pintor nas áreas a serem protegidas. Pinte as áreas de difícil acesso e o contorno
dos acessórios de metal com o pincel.
Aplique a primeira camada com o rolo de espuma, começando na parte inferior e subindo em direção às bordas, 
trabalhando em faixas de cerca de 15 cm. Evite voltar para áreas já pintadas. A tinta pode parecer opaca, mas o resultado 
final é obtido em 2 camadas. Retire a fita do pintor e deixe secar 8h. Aplique a segunda camada da mesma maneira e deixe 
secar 8h antes de aplicar o protetor.

8h Secagem entre 2 camadas

7
días

Secagem
completa

Água
Limpeza das
ferramentas

Pincel
(para ângulos e
acabamentos)

INFORMAÇÃO:

FERRAMENTAS:

Misturador ou 
vareta larga

• Rolo de laca para grandes 
superfícies planas

• Mini rolo de espuma de alta 
densidade para superfícies curvas

APLICAÇÃO DO PROTETOR

Esvaziar totalmente o Additiv System (monodose presente na cuvete de aplicação) no boião de tinta e misturar durante 5 
minutos, insistindo no fundo do boião com uma vareta larga.
Aplique cruzando as pinceladas e termine uniformizando no mesmo sentido. Deixe secar 8 horas e aplique uma segunda 
camada com o mesmo princípio.
Será necessário aguardar 7 dias de secagem antes de usar os banheiros (água de imersão, produtos de limpeza).
*Após adicionar o Additiv System à tinta, a mistura deve utilizar-se num prazo inferior a 10

dias para conservar as propriedades ótimas de aderência e de resistência.

CONSELHOS V33
• A resistência ótima desta tinta obtém-se após 20 dias de secagem: Recomenda-se utilizar o suporte 
moderadamente (vigiar golpes, manchas, limpar com cuidado, etc.) durante este período.

1L = 1 pia o 1  interior de 
banheira

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
TINTA V33 - 500ml
EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar unicamente no 
exterior ou num local bem ventilado. P501: Eliminar o conteúdo/o recipiente num centro de recolha de resíduos (em contacto com a autoridade local). EVITAR 
TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C. Valor limite da UE para o produto (cat.A/j): 140g/l (2010). Conteúdo máx. em COV: 4g/l.

PROTETOR V33 - 500ml
Contém produtos biocidas: Contém C(M)IT/MIT (3 :1); 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das 
crianças. P271: Utilizar unicamente no exterior ou num local bem ventilado. P501: Eliminar o conteúdo/o recipiente num centro de recolha de resíduos (em 
contacto com a autoridade local). EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C. Valor limite da UE para o produto (cat.A/j): 140g/l (2010). Conteúdo máx. em 
COV : 52g/l.
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