
Meble kuchenne 
Surowe, lakierowane 
lub malowane drewno, 
płyty meblowe 

Blaty kuchenne 
Lakierowane drewno, płyty meblowe, 
laminaty, płytki ceramiczne 

Płytki ścienne 
Płytki ceramiczne, 
szkło, stal 
nierdzewna 

Sprzęty agd 
Stal nierdzewna, aluminium, 
metal, plastik 

FARBA DO ODNOWIENIA KUCHNI 

WZORNIK KOLORU 
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SMOKY BLACK 

• Bezpośrednio na meble, blaty, płytki ścienne 
• Wysoka odporność na zarysowania i uderzenia 

Kuchnia 

Biały  Jasny szary 

PRZEZNACZENIE 

0.075L - 0.75L – 2L  

PEWNOŚĆ IDEALNEGO I TRWAŁEGO REZULTATU 

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

Bawełna Cynamon Taupe Morski turkus Antracyt Szary loft 

Stal  
nierdzewna 

Czarny mat 



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac. Podłoże musi być czyste, odtłuszczone, suche, 
niełuszczące się. 
Powierzchnie należy umyć za pomocą środka czyszczącego na bazie sody. 
Silikonowe elementy należy usunąć przed malowaniem i ponownie uzupełnic po wyschnięciu farby. 
• Surowe / porowate powierzchnie (np. drewno, mdf): przeszlifować papierem ściernym i odpylić. 
• Surowy dąb i kasztan: przed malowaniem nałożyć podkład blokujący taniny.  
• Podłoża malowane i lakierowane: umyć, odtłuścić, spłukać dokładnie wodą i pozostawić do 
wyschnięcia. Delikatnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić. 
• Podłoża niemalowane (płytki ścienne, stal nierdzewna, szkło, laminaty): umyć, odtłuścić, spłukać 
dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. 

NAKŁADANIE 

6 h Schnięcie między warstwami 

24 h Całkowicie sucha 

Woda Czyszczenie narzędzi 

Okrągły ostro zakończony 
pędzel (do narożników i 
krawędzi) 

NARZĘDZIA 

Mieszadełko 
do farb 

Wałek flock 

INFORMACJE 
PRAKTYCZNE: 

Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach. 
1. Dodaj całą zawartość Additiv System do farby (dodatek znajduje się pod wieczkiem, w kuwecie 
malarskiej wewnątrz opakowania). Dokładnie mieszaj farbę przez ok. 5 minut, sięgając mieszadłem do 
dna pojemnika. 
2. Malować etapami. Jednorazowo nie nakładać farby na zbyt dużą powierzchnię. 
Farbę nakładać metodą krzyżową, ostatnie pociągnięcia wykonując w jednym kierunku. Pozostawić do 
wyschnięcia na 6 godzin, a następnie nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób. Nie nanosić poprawek 
podczas wysychania farby. 
Na powierzchniach poziomych farba powinna być zabezpieczona Lakierem do blatów kuchennych V33. 
Po wymieszaniu z dodatkiem farba powinna być zużyta przed upływem 10 dni, aby zachować najwyższą 
przyczepność i odporność. 
 
PORADY V33 
• Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich 
gąbek. 
• Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić 
powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem. 
• W przypadku niektórych kolorów może być konieczne nałożenie dodatkowej warstwy farby. 

2L = +/- 24m² 
(2L = +/- 12m²  

WYDAJNOŚĆ PRZY 2 WARSTWACH) 

Porady & Informacje: www.v33.pl 

Kuchnia 


