
Odnawianie sypialni, nie 
zmieniając mebli

Kolor do wnętrz, aby odnowić wygląd mebli 
kuchennych, w jednym z 210 kolorów 
dostepnych w różnych rozmiarach 0,500
litrów na 5 m2 i 0,250 na 2,5 m2

KROK PO KROKU SOTTOSOPRA

PRZED PÓŹNIEJ



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

MIESZANIE

sciagniecie drzwi od mebli ułatwi pracę; Po 
oczyszczeniu i odtluszczeniu powierzchni radzimy 
przetrzeć gąbka scierną.

Usuń kurz i określ obszar do malowania taśmą
papierową; jeśli wybrano żywy kolor jak 
pomarańczowy, czerwony lub żółty, a kolor aktualny 
jest ciemny, konieczne jest, aby najpierw nałożyć 
jedną warstwę koloru białego.

wlać pigment lub pigmenty i mieszać do 
całkowitego rozpuszczenia

wymieszać składnik "A "

Odnawianie sypialni, nie zmieniając mebli
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Wymieszać składnik "B" i wlać do pojemnika 
składnika "A". Mieszać dokładnie przez dwie lub 
trzy minuty, dołkadnie sciagnąć produkt z dołu i 
boków pojemnika. 

Wlać do kuwetu malarskiego, teraz ma się 3 
godzin w temperaturze 20° C do użycia 
produktu.

Rozprowadzić jednolicie produkt; Jeśli produkt 

stanie się zbyt gęsty, nie nadaje się do użytku, 

dodatek wody pogarsza właściwości produktu

i mieszać do całkowitego rozpuszczenia

NAKŁADANIE PIERWSZEJ WARSTWY

KROK PO KROKU SOTTOSOPRA
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Pociągnij produkt w tym samym kierunku, unikając 
nagromadzen. 

Dla optymalnego efektu, po upływie co najmniej 24 
godzin po aplikacji można przetrzec delikatnie 
SottoSopra Kolor dla Wewnętrz, wilgotną szmatką, 

lub po 6 godzinach można nałożyc drugą warstwą 
koloru,

Nałożyc produkt oraz przetrzeć powierzchnię 
wałkiem bez ponownego nabierania produktu aby 
powierzchnia była jednolita

NAKŁADANIE DRUGIEJ WARSTWY

Odnawianie sypialnia, nie zmieniając mebli
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Nałożyc produkt oraz przetrzeć powierzchnię 
wałkiem bez ponownego nabierania produktu aby 
powierzchnia była jednolita

Jeśli po nałożeniu pierwszej warstwy wynik będzie 
zadowalający, to po 24 godzinach można 
przystąpić do warstwy przezroczystego 
wykończenia, lub po 6 godzinach można nałożyc 
drugą warstwą koloru, 

, pamiątajac aby usunać wszelkie niedoskonałości 
gąbką z papieru sciernego

Po oczyszczeniu i odtluszczeniu powierzchni 
radzimy przetrzeć gąbka scierną

NAKŁADANIE PIERWSZEJ WARSTWY
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NAKŁADANIE DRUGIEJ WARSTWY



Odnawianie sypialni, nie zmieniając mebli

Ściany meble podłogi jest dwuskładnikowym 
wykończeniem na bazie wodnej, w wersji połysk, 
satyna, matowy.
Zwiększa odporność na ścieranie i poprawia 
odporność na zmywanie; dostępny w 
opakowaniach po 0.250 litrów na 2 m2 i 0,500 
litrów na 5 m2

OCHRONA KOLORU PRZEZROCZYSTĄ WARSTWĄ

PRZYGOTOWANIE DO WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ PRZEZROCZYSTEJ

Otworzyć pojemnik, wyjąć obydwie metalowe 
puszki i ulotkę zawierającą instrukcje; wymieszać 
składnik "A" (wiekszy pojemnik)

wymieszać składnik "B" i wlać do pojemnika 
składnika "A", Mieszać dokładnie przez dwie 
lub trzy minuty, dołkadnie sciagnąć produkt z 
dołu i boków pojemnika
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NAKŁADANIE

Produkt nie powinien być rozcieńczony i ma 
okresu użytkowania 4 godziny

Równomiernie rozprowadzić produkt, unikając 
nadmiarów, które powodują scieki; 

Użyj wałka z bialej gąbki. W trudnych miejscach można użyć pedzla.
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Odnawianie sypialni, nie zmieniając mebli

Produkty posiadają certyfikat HACCP, 
produkty i systemy dla środowisk, w których 
znajduja sie środki spożywcze

Nałożyć produkt oraz przetrzeć powierzchnię 
wałkiem bez ponownego nabierania produktu aby 
powierzchnia była jednolita.

Użyj wałka z bialej gąbki. W trudnych miejscach 
można użyć pedzla. 

Równomiernie rozprowadzić produkt, unikając 
nadmiarów, które powodują scieki.
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