KARTA TECHNICZNA

FARBA DO RENOWACJI ŁAZIENKI
DO PŁYTEK CERAMICZNYCH, MEBLI I ŚCIAN

WŁAŚCIWOŚCI
Wykończenie: satyna
Wydajność: 1L = ok. 12 m2 / 1 warstwa
Nakładanie: pędzel, wałek, miniwałek
Czyszczenie narzędzi: woda
Schnięcie: Sucha w dotyku 1h, Kolejna warstwa po 12h,
Całkowicie sucha 24h

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Należy dokładnie umyć i odtłuścić powierzchnię przed malowaniem (zasadowego). Elementy tłuste lub
łuszczące się mogą zmniejszyć przyczepność farby. Rezultat malowania jest uzależniony od przygotowania
podłoża.
Podłoża nieporowate (płytki ceramiczne ścienne, metale...): Wyczyścić, odtłuścić, zwracając szczególną
uwagę na fugi pomiędzy płytkami i dokładnie usunąć wszelkie pozostałości pleśni. Spłukać obficie wodą i
pozostawić do wyschnięcia przed malowaniem.
Laminaty i elementy drewnopochodne: Odpylić, odtłuścić, spłukać obficie wodą i pozostawić do
wyschnięcia przed malowaniem.
Tworzywa sztuczne, PCV, drewno malowane lub lakierowane: Odtłuścić, spłukać obficie wodą i pozostawić
do wyschnięcia, przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, odpylić przed malowaniem.
Drewno niemalowane: Przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić przed malowaniem.
Podłoże niemalowane/porowate: Odpylić przed malowaniem. Aby zmniejszyć zużycie farby na tych
podłożach, zalecamy zastosowanie odpowiedniego podkładu.
MALOWANIE
Dodatkowy składnik farby musi zostać KONIECZNIE dodany i wymieszany z farbą przed jej użyciem.
Dodatkowy składnik farby zapewnia jej maksymalną wydajność i może być stosowany WYŁĄCZNIE z farbą
LUXENS FARBA DO RENOWACJI ŁAZIENKI.
a. Otworzyć saszetkę z dodatkowym składnikiem farby przyklejoną do wnętrza pokrywy i wlać jej zawartość
do farby.
b. Wymieszać farbę z dodatkowym składnikiem do uzyskania jednolitej konsystencji. Pozostawić na kilka
minut przed rozpoczęciem malowania. Wymieszana w ten sposób farba musi zostać wykorzystana w ciągu 3
dni od wymieszania.

c. Rozpocząć od pomalowania narożników, używając pędzla lub miniwałka.
d. Nałożyć dużą ilość farby na wałek. Równomiernie, z każdej strony namoczyć wałek w farbie. Następnie
docisnąć i zdjąć nadmiar farby za pomocą kuwety lub kratki malarskiej.
e. Nanosić starannie i równomiernie taką samą ilość farby na podobną powierzchnię, wykonując ostatnie
pociągnięcie wałkiem w jednym kierunku (np. z góry na dół). Aby uniknąć smug, nie robić przerw w trakcie
malowania i nie nanosić poprawek podczas wysychania farby.
f. Po 12 godzinach nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób. Druga warstwa musi zostać nałożona w czasie
maksymalnie 24 godzin po pierwszej.
g. Aby zwiększyć odporność farby, należy nałożyć lakier: LUXENS LAKIER NA FARBY DO RENOWACJI.
Przez kilka pierwszych dni po malowaniu należy zachować ostrożność (nie czyścić, nie narażać na
uszkodzenia lub plamy). Pełne właściwości i odporność powłoka farby uzyskuje po 15 dniach od
wyschnięcia.
Farba nie jest przeznaczona do stosowania na powierzchniach poziomych, takich jak brodziki prysznicowe,
umywalki, zlewozmywaki lub płytki ceramiczne podłogowe. UWAGA: Aby uniknąć powstania smug podczas
schnięcia, należy malować w miejscu zabezpieczonym przed działaniem przeciągów. Optymalna
temperatura malowania: od 12°C do 25°C.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Narzędzia czyścić wodą. Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu.
Zamknąć pojemnik po użyciu. Nie wylewać do kanalizacji.
NASZA PORADA
Przed rozpoczęciem malowania należy przykryć podłogę folią malarską i zabezpieczyć taśmą malarską
niemalowane miejsca. Usunąć taśmę malarską przed całkowitym wyschnięciem farby.

