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Vizes bázisú akril spray, minden káros oldószertől mentes. 
Szinte teljesen szagtalan, minden felületen alkalmazható. 

Polisztirol is festhető vele!

Könnyen használható bármilyen felületen. Nagy ellenállású, hatékony védelmet nyújt a festett 
tárgyaknak a vizes bázisú PintyPlus Evolution festék spray. Az innovatív technológiának 
köszönhetően, minden felületen magas fokú tapadást és fedést biztosít.

ALKALMAZÁS:
Ideális bármilyen felület átfestéséhez, a vizes bázisnak köszönhetően semmilyen felületet nem 
károsít. Ideális lakossági és ipari felhasználásra is. Nem tartalmaz agresszív oldószert, így az 
egészségre nincs káros hatása a terméknek. Használata biztonságos és környezetbarátabb mint 
az oldószeres festék spray-k. A színek az ipari RAL kódoknak megfelelőek. Használható kül, - és 
beltéren egyaránt!

TECHNIKAI JELLEMZŐK:
Kiszerelés: 520/400ml = 2m2

Felülti száradás: 15 perc
Teljes száradás: 1 óra
Átfesthető: 15 perc után
Hőálló: 90ºC-ig
Szavatosság: 10 év
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RAL 1015
Light ivory

RAL 1021
Sunny
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RAL 1028
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Pure orange

RAL 3000
Flame red
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Gloss
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Jet black

Matte
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white
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Clear

Varnish
Gloss

RAL 9006
White

aluminium 

RAL 9010
Pure white

Gloss
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Pure white

Matte

M199
Clear

Varnish
Matte



ALKALMAZÁS:
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 percen 
keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem tartalmaz 
golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két 
vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet érhetünk 
el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont fordítsuk fejjel lefelé és 
fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk 
használni a sprayt.

TIPPEK:
A megfelelő végeredmény és jobb tapadás érdekében használjunk a felülethez megfelelő alapozót. 
Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval 
csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. Régi festék vagy festék nyomok eltávolításához a 
GREENOX festékeltávolítót javasoljuk.

ALKALMAZÁS:
Ideális bármilyen felület alapozására, beleértve azokat a felületeket is amiken 
oldószeres alpazó nem használható! Az alapozó használata jobb tapadást és 
festék fedést biztosít. Ajánlott használni minden felületen, amire később 
PintyPlus Evolution vizes bázisú festék kerül. Felhasználástól függően 
tapadóhídként is alkalmazható (pld.: csempe, laminánt bútor).

TECHNIKAI JELLEMZŐK:
Kiszerelés: 520/400ml = 2 m2
Matt végeredmény
Száradási idő: 1 óra
Átfesthető: 1 óra után
Szavatosság: 10 év

HOGYAN HASZNÁLJUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont 
legalább 1 percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk 
kivételével, mert az nem tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő 
felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két vékony réteg 
alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet 
érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a 
flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így 
kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

TIPPEK:
A megfelelő végeredmény és jobb tapadás érdekében használjunk a felülethez 
megfelelő alapozót. Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi 
festéket pedig finom csiszolóval csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében

Vizes bázisú alapozó ami biztosítja a festék tökéletes 
fedését és tapadását.

Káros oldószertől mentes, szinte teljesen szagtalan!
Használható bármilyen felületre.
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NOVASOLS TRADING KFT.
1173 BUDAPEST ÖSSZEKÖTŐ UTCA 4.

info@novasolspray.hu
www.pintyplus.hu
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