GHID PAS CU PAS PENTRU PRODUSELE SOTTOSOPRA

Reînnoind dormitor,
fără schimbarea mobilei
Pentru a reînnoi aspectul de mobilier al
camerei, folosită Colore per interni
«Culoare pentru interioare», într-unul dintre
210 culori, există în recipiente de:
2 litri pentru 20 m2,
0,5 litri pentru 5 m2,
0,250 litri pentru 2,5 m2.
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REÎNNOIND DORMITOR, FĂRĂ SCHIMBAREA MOBILEI
PREGĂTIREA SUPORTULUI
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Scoateți ușile și sertarele vor facilita munca;
după ce ați curățat și degresate petrecut cu o
pânză abrazivă

stropit și definit zona care urmează să fie vopsite
cu bandă de hârtie; dacă alegeți o nuanță de vie
ca portocaliu, roșu sau galben, iar culoarea
curentă este întuneric, este necesar să se
procedeze mai întâi cu un strat de culoare albă.

AMESTEC
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Omogenizaţi Componenta “A”.
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Vărsaţi microgranulele de Pigment
ales şi amestecaţi bine.
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şi amestecaţi bine.

Vărsaţi componenta “B” peste componenta “A” şi
amestecaţi pentru cel puţin 3 minute cu o spatulă
sau o şipcă plată, răzuind bine pereţii şi fundul
recipientului..

APLICARE PRIMUL STRAT

7
aveţi circa 3 ore la 20°C pentru a putea utiliza
produsul după ce aţi amestecat
componentele. Vărsaţi produsul într-o cuvă din
plastic pentru a putea impregna rola cu
cantitatea corectă.

distribuiţi produsul în mod uniform, evitând să
aplicaţi prea mult pentru a evita urmele de
prelingere; mediul în care lucraţi trebuie să fie pe
cât posibil lipsit de praf
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Străbătută rola în timpul aplicării, apoi ștergeți
cu role de evacuare oscilanți în aceeași direcție

după 24 de ore de la aplicare, frecaţi cu
materialul abraziv, pentru a elimina eventualele
imperfecţiuni şi curăţaţi de praf

APLICARE AL DOILEA STRAT

Pentru aplicarea celui de-al doilea strat,
aşteptaţi cel puţin 6 ore, dar nu mai mult de 72
de ore. Dacă este necesară şlefuirea cu hârtie
abrazivă, între cele două straturi aşteptaţi 24
ore.

se aplică produsului înainte și înapoi prin
suprafața cu rola de descărcare de gestiune
pentru a unifica aplicația
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APLICARE PRIMUL STRAT

scoateți sertarele, aceasta va facilita munca;
Dupa ce v-ați curățat și degresate petrecut cu o
pânză abrazivă și pudrate

se aplică produsului înainte și înapoi prin
suprafața cu rola de descărcare de gestiune
pentru a unifica aplicația

APLICARE AL DOILEA STRAT

în cazul în care, la sfârșitul prima mână ai un
rezultat care deja îndepliniți, după 24 de ore,
puteți începe aplicarea stratului superior
transparent; sau după 6 ore, puteți da două
mână

în cazul micilor imperfecțiuni le puteți elimina
cu o cârpă abrazivă înainte de a aplica al doilea
strat
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Noi protejăm culoarea cu transparent
SottoSopra Pareti Mobili Pavimenti «Pereţi
Mobilier Pardoseli» este o răşină cu finisaj
epoxidic, cu două componente, transparentă,
incoloră, pe bază de apă, este inodoră şi
disponibilă in următoarele versiuni: lucioasă,
satinată şi mată, se regăseşte in ambalaje de:
0,250 litri pentru 2,5 m2,
0,500 litri pentru 5,0 m2.

AMESTEC DE MANA A FINISH TRANSPARENT
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Ambalajul conţine:
Un borcan cu componenta “A”, un borcan cu
componenta “B”,
Instruciuni de utilizare si sfaturi.

Omogenizaţi Componenta “B”
Vărsaţi componenta “B” peste componenta
“A” şi amestecaţi pentru cel puţin 3 minute
cu o spatulă sau o şipcă plată, răzuind bine
pereţii şi fundul recipientului.
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APLICARE
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Produsul nu trebuie să fie diluat și are o durată
de viață utilă de 4 ore

aplicați produsul prin traversarea rolei

distribui produsul uniform, nu incarca excesiv
rola, pentru a evita acumularea de produs

pe lângă suprafața cu rola de descărcare de
gestiune pentru a unifica aplicația
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distribui produsul uniform

nu supraîncărcați rola, mai ales în cazul în
care a pictat vertical
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pe lângă suprafața cu rola de descărcare de
gestiune pentru a unifica aplicația

În primele șapte zile orice operație de
curățare trebuie făcută numai cu o cârpă
ușor umedă.

