UTILIZAÇÃO
CERÂMICA
Grés, cerâmica, granito, mármore

Parquets e escadas

A tinta para renovar a seus pavimentos e escadas

• Direto em parquets, laminados,
cerâmicas
• Aderência perfeita em qualquer suporte,
sem primário.
• Alta resistência ao tráfego intenso

75ml- 750ml – 2L

ACETINADO

Cores

BRANCO
ALGODÃO

CINZA
PÉROLA

CINZA
TITÂNIO

CINZA
GRAFITE

PRETO
ASFALTO

TAUPE

INFORMAÇÃO:

3h

Secagem entre 2
camadas

24h
FERRAMENTAS:
Misturador ou
vareta larga

Pincel spalter

2L = +/- 20m²
10m² acabamento em 2
camadas

Água

Limpeza das
ferramentas

Secagem completa

ROLO PARA LACAR
Solos Cerâmica
ROLO de cabelo 8 a 12 mm
Parquet

PREPARAÇÃO
A preparação do suporte é uma etapa OBRIGATÓRIA.
A LAVAGEM faz-se unicamente com um limpador à base de soda.
• Em laminado e madeira envernizada ou pintada em bom estado: lavar, enxaguar e deixar secar. Lixar
levemente com papel de lixa (grão 200) e retirar o pó.
• Em carvalho e castanheiro em bruto: aplicar antes um primário adequado para bloquear os taninos.
• Em cerâmicas: lavar com o desincrustante de pavimento V33, insistir nas juntas, enxaguar e deixar secar.
• Em cerâmicas já pintadas em boas condições: lavar com o desincrustante de pavimento V33, enxaguar
abundantemente e deixar secar. Lixar (grão 240) e retirar o pó.
• Em cerâmicas já pintadas e usadas: lixar com papel de lixa (grão 60 e logo com grão 120) até ter o suporte em
bruto. Retirar o pó, lavar com o desincrustante de pavimento V33, enxaguar e deixar secar.

APLICAÇÃO
Aplicar a tinta à temperatura ambiente entre 12ºC e 25ºC e evitar as correntes de ar.
1. 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.
2. Comece com o contorno da sala com um pincel e continue com um rolo. Trabalhe a tinta em superfícies
pequenas. Aplique cruzando as pinceladas e termine uniformizando no mesmo sentido. Não retorne ao seu
trabalho no processo de secagem. Deixe secar 3 horas e aplique uma segunda camada com o mesmo princípio.
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
• Para a manutenção do seu suporte, utilize um detergente suave e um esfregão.
• 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..

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; mistura de 5-cloro -2-metilo-4-isotiazolinona-3-ona e 2-metil-2H-isotiazolinona-3-ona (3:1). 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: 33g/l.
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