
Wanny, brodziki
Ceramika, porcelana, żeliwo, stal 
emaliowana, żywice akrylowe

Umywalki, bidety
Ceramika, porcelana emaliowana, 

żeliwo, stal emaliowana, żywice 
akrylowe

PRZEZNACZENIE

PEWNOŚĆ IDEALNEGO I TRWAŁEGO REZULTATU

• Bezpośrednio na umywalki, wanny, brodziki
• Wysoka odporność na częsty kontakt z wodą

WZORNIK KOLORU

Biały 
satyna 

Armatura 

łazienkowa

2 x 0.5L

Farby Easy Renowacja + lakier ochronny zostały opracowane, by trwale i skutecznie odnawiać nawet najbardziej 
zużyte powierzchnie. Dzięki połączeniu specjalnych polimerów i formuły składnika Additiv System, zwiększającego 
odporność, produkt zapewnia wysokiej jakości wykończenie, gotowe sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z
codziennym użytkowaniem.

FARBA DO ODNOWIENIA ARMATURY ŁAZIENKOWEJ



PRZYGOTOWANIE PODŁOZA

Silikonowe elementy należy usunąć przed malowaniem i ponownie uzupełnić po wyschnięciu farby. Podłoże
musi być czyste, odtłuszczone, suche. Powierzchnię należy umyć za pomocą środka czyszczącego na bazie
sody, spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia.

NAKŁADANIE

1. NAKŁADANIE FARBY
Dodaj całą zawartość Additiv System* do farby (dodatek wewnątrz opakowania). Dokładnie mieszaj farbę
przez ok. 5 minut, sięgając mieszadłem do dna pojemnika. Zdemontuj kran i / lub zabezpiecz taśmą malarską
miejsca narażone na pobrudzenie. Nanieś pierwszą warstwę farby wałkiem malując od podstawy w kierunku
brzegów, jednocześnie maluj pasek ok. 15 cm. Usuń taśmę malarską i pozostaw do wyschnięcia na 8 godzin.
Nie maluj drugiej warstwy przed wyschnięciem pierwszej. Pierwsza warstwa nie zapewnia krycia, rezultat
jest widoczny po drugiej warstwie. Nałóż drugą warstwę farby w ten sam sposób i pozostaw do wyschnięcia
na 8 godzin.

2. NAKŁADANIE LAKIERU OCHRONNEGO
Dodaj całą zawartość Additiv System* do lakieru (dodatek wewnątrz opakowania). Dokładnie mieszaj przez
ok. 5 minut, sięgając mieszadłem do dna pojemnika. Nakładaj produkt metodą krzyżową. Pozostaw do
wyschnięcia na 8 godzin, następnie nałóż drugą warstwę w ten sam sposób.

Przed ponownym użyciem (mycie, kąpiel, czyszczenie itp.) należy pozostawić na 7 dni do całkowitego
wyschnięcia i utwardzenia.

*Po wymieszaniu z dodatkiem farba i lakier ochronny powinny być zużyte przed upływem 10 dni, aby
zachować najwyższą przyczepność i odporność.

8 h Schnięcie między warstwami

7 dni
Czas schnięcia przed pierwszym 
użyciem

Woda Czyszczenie narzędzi

Okrągły ostro 
zakończony pędzel do 
narożników i krawędzi

NARZĘDZIA:

Mieszadełko do 
farb

• Mini-wałek z gęstej pianki do 
zaokrąglonych powierzchni
• Wałek lakierniczy do dużych 
płaskich powierzchni

PORADY V33

• Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię
przed uderzeniami, ścieraniem, zaplamieniem i czyszczeniem.

1L = +/- 6m²
(1L = +/- 3m² 

WYDAJNOSC PRZY 2 WARSTWACH)

Porady & Informacje: www.v33.pl

Armatura 

łazienkowa

INFORMACJE 
PRAKTYCZNE:


