
PINTURA + PROTETOR SANITARIOS
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ADERÊNCIA PERFEITA EM TODOS OS 
SUPORTES - SEM PRIMÁRIO

Direto em banheira, lavatório, base de 
chuveiro.

Sistema (pintura + protetor) para os sanitários, 
lavatórios, banheiras, base de chuveiro, bidê em 

porcelana esmaltada, cerâmica; ferro fundido, aço 
esmaltado. Uso interior.

BRANCO

2 X 500ML

Pincel

FERRAMENTAS:

Mesclador ou 
vara larga

Rolo de
espuma



PREPARAÇÃOÃO
A preparação do suporte é uma etapa muito importante. Retirar as juntas de silicone antes de pintar. 
Prever refazer as juntas depois. O suporte deve estar limpo, seco e sem gordura. Lixar o suporte e lavar 
com um limpador a base de soda em pó. Enxaguar e deixar secar.

1. APLICAÇÃO DA PINTURA

8hSecado entre 
2 demãos 7d

7 dias de secagem antes 
de usar os sanitários

Agua Limpeza das
ferramentas

INFORMAÇÃO:

Esvaziar a primeira mono dose do Additiv System* na lata de pintura (A) e misturar com um mesclador ou uma 
vara larga durante 5 minutos insistindo no fundo da lata para homogeneizar bem.
Desmontar as torneiras e/ou colocar a fita de pintor nas áreas a proteger. Pintar com o pincel as áreas de acesso
difícil ou o contorno dos acessórios metálicos. Aplicar a primeira demão com o pincel, começando pelo fundo e 
ascendendo para as bordas, pintando em bandas de 15cm. Evitar passar novamente em áreas já pintadas.
A pintura pode não parecer muito opaca mas o resultado final é obtido em 2 demãos. Remover a fita de pintor e
deixar secar 8h. Aplicar a segunda demão com o rolo de espuma da mesma maneira e deixar secar 8h antes de
aplicar o protetor.

1L = +/- 6m²

PRECAUÇÕES DE USO:
PINTURA
Contém produtos biocidas (Conservantes): Contém mistura de 5- cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-2H-isotiazolin-3-ona (3:1) ; 1,2-benzisotiazol-
3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS < 0°C. 
Valor limite UE para este produto (cat.A/j) : 140g/l (2010). Este produto contém menos 4g/L COV.
PROTETOR
Contém produtos biocidas (Conservantes): Contém mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-2H-isotiazolin-3-ona (3:1); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-
ona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS < 0°C. 
Valor limite UE para este produto (cat.A/j) : 140g/l (2010). Este produto contém menos 52g/L COV.
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2. APLICAÇÃO DO PROTETOR

Esvaziar a segunda mono dose do Additiv System* na lata do protetor (B) e misturar com um mesclador ou 
uma vara larga durante 5 minutos insistindo no fundo da lata para homogeneizar bem.
Aplicar a primeira demão cruzando as pinceladas e terminar igualando no mesmo sentido. Deixar secar 8
horas e aplicar uma segunda demão do mesmo modo.
Será necessário esperar 7 dias de secagem antes de usar os sanitários (água em imersão, produtos de 
limpeza).
*Uma vez o Additiv System seja acrescentado, a mistura debe ser usada em um tempo máximo de 10 dias 
para conservar as características de aderência e resistência.

CONSELHOS
A resistência perfeita dessa pintura obtêm-se depois de 20 dias de secagem:
Recomenda-se fazer um uso moderado do suporte (cuidar golpes, manchas, limpar com cautela...) durante
esse período.


