
V33  
RENOVATION PERFECTION  
OBIECTE SANITARE 
 
Vopseaua Renovation Perfection® a fost concepută 

special pentru a renova durabil suprafețele și 

materialele puternic solicitate. Mulțumită combinației de polimeri specifici și sistemului 

Additiv, un real amplificator de performanță, aceasta oferă un finisaj de înaltă calitate, 

pregătit să facă față tuturor situațiilor cotidiene. 

 

 

Domeniul de utilizare:  

 

"APLICARE  - ADERENȚĂ PERFECTĂ PE TOATE SUPRAFEȚELE " 

Sistem (vopsea + lac protector) pentru toalete, chiuvete, căzi de baie, căzi de duș, bideuri 

din: 

• Porțelan emailat, ceramică 

• Fontă, oțel emailat 

• Rășină acrilică 

 

Caracteristici principale  

- 100% IMPERMEABILĂ 

- Direct pe cada de baie, chiuvetă, cada de duș 

- Rezistență înaltă la imersiune repetată 

- Tehnologia Hydro + creează o barieră care oferă impermeabilitate completă suprafeței 

vopsite. Stratul de vopsea este complet rezistent la imersiune repetată în apă și la variații de 

temperatură. 

- REZISTENȚĂ ÎNALTĂ la variații de temperatură. Nu se desprinde. 

- ADERENȚĂ ÎNALTĂ chiar și în medii umede 

- REZISTENȚĂ ÎNALTĂ la produse de îngrijire și întreținere 

- ULTRA LAVABILĂ - Întreținere facilă 

 

Specificatii produs 

 
Destin: Baie: cada de baie, chiuvetă, cada de duș 

Aspect_ Satinat 

Numar de straturi: 2 (Vopseaua) +2 (lacul protector) 



Timp de uscare intre straturi (ore): 8 
Solvent: apă 

Performanţă: 1L = 6m2 

 

Pregătire 
 
Îndepărtați orice etanșare cu silicon înainte de a vopsi. Re-etanșați după aplicarea vopselei. 
Suprafața trebuie să fie curată, degresată, uscată și fără urme de decojire. Spălați suprafața 
cu un agent de curățare pe bază de sodă caustică. Clătiți foarte atent cu apă și apoi lăsați să 
se usuce. 
 

Aplicare 
 
"1. APLICAREA VOPSELEI 
Goliți tot săculețul cu sistem Additiv (păstrați al doilea săculeț – cu lac protector) în vopsea.  
Amestecați vopseaua timp de 5 minute, insistând în jurul fundului cutiei cu un băț lat pentru 
a amesteca bine. Demontați robinetele și/sau aplicați bandă de protecție pe zonele care 
trebuie protejate. 
Aplicați primul strat pe rola din spumă, începând de jos și apoi până la muchia de sus, 
lucrând pe lățimi de circa 15 cm. Nu începeți aplicarea celui de-al doilea strat înainte ca 
primul strat să se fi uscat complet. Vopseaua poate părea cu nu acoperă complet, însă 
rezultatul final se poate vedea după 2 straturi. Scoateți banda de protecție și permiteți să se 
usuce timp de 8 ore. Aplicați același principiu pentru al doilea strat și permiteți să se usuce 
timp de 8 ore înainte de a aplica lacul protector." 
 
"2. APLICAREA PROTECȚIEI 
Goliți al doilea săculeț cu sistem Additiv în lacul protector.  Amestecați timp de 5 minute, 
insistând în jurul fundului cutiei cu un băț lat pentru a amesteca bine. Aplicați de la un capăt 
la celălalt. Continuați cu straturi transversale succesive. Lăsați să se usuce timp de 8 ore și 
aplicați al doilea strat în același mod.  
 
Este necesar să acordați un interval de 7 zile pentru uscare, înainte de a folosi obiectele 
sanitare (apă, produse de curățare)." 
 
* După adăugarea săculețului, amestecul trebuie folosit în mai puțin de 10 zile, pentru o 
aderență și o performanță optime. 
 

Sugestii V33 
 
• Performanța și aderența optimă a produsului se ating după 20 de zile de la aplicare. În 
primele 20 de zile după aplicare, tratați delicat suprafața, evitând impactul direct, 
abraziunea, pătarea sau curățarea. 
• Evitați folosirea clorului pentru întreținerea grupurilor sanitare. 


