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Pre všetky dekorácie vo vašom dome
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HOME
Vodouriediteľná báza, matný povrch, maľovanie
akýchkoľvek objektov bez vychádzania von

Aktuálna farebná trendová farebná škála. Nízky zápach a žiadne škvrny na povchu. Vysoká krycia schopnosť
a priľnavosť len s jednou vrstvou na akomkoľvek povrchu. Použitie interiér-exteriér. Vysoká odolnosť voči
dlhodobému UV žiareniu. Po zaschnutí je farba veľmi príjemná na dotyk. Ponúkame tiež možnosť dvoch
rezervných trysiek, takže každý projekt možno prispôsobiť podľa potreby.
APLIKÁCIE:
Farba je vhodná pre akýkoľvek typ materiálu. Odtiene sa medzi sebou dokonale kombinujú. Bol vytvorený
pre tento účel: vždy mať možnosť kombinovať jednotlivé odtiene v rámci farebnej škály Pintyplus HOME.
Kryje vynikajúco už pri aplikácií jednej vrstvy – s použitím menšieho množstva farby nafarbíte viac.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
Balenie: 400ml = 3m²
Doba schnutia: na dotyk 20-30 minút, celkové schnutie 1 hodina.
Prelakovateľné: druhú vrstvu možno aplikovať kedykoľvek.

Matný
lak

Lesklý
lak

* Pintyplus Home Brass je farba na báze rozpúšťadiel.
Odporúča sa nemiešať farby na báze rozpúšťadiel s farbami
na vodnej báze.

HOME
TRYSKY:
Žltá:
Odporúča sa na maľovanie
malých predmetov, ostrý a úzky
lúč farby.

Biela:
Dodáva sa ako štandardná tryska.
Má stredne široký lúč a je vhodna
pre väčšie objekty.

Červená:
Je to tryska určená na maľovanie
veľkých plôch. Prúd farby
vychádzajúci z tejto trysky je
veľmi široký. Trysku je možné
používať v horizontálnej alebo
vertikálnej polohe otáčaním
pomocou klieští, v závislosti od
preferencie každého momentu.
Určené na maľovanie veľkých
kusov nábytku, dverí, častí stien
atď.

VODOROVNÉ
AJ ZVISLÉ
STRIEKANIE

KÚŽEĽOVÝ LÚČ

KÚŽEĽOVÝ LÚČ

LICHOBEŽNÍKOVÝ LÚČ

* Pintyplus Home Brass a Pintyplus Home Varnish nie sú kompatibilné s červenými a žltými tryskami.

AKO POUŽIŤ:
1. Povrch, ktorý sa má upraviť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt.
2. Odporúčame začať najskôr skúšaním farby na kartóne, aby ste sa zoznámili so vzdialenosťou a tlakom.
3. Striekajte zo vzdialenosti 15 cm čierno-bielou tryskou. 25 cm so žltou a 30 cm pomocou
čierno-červenej trysky. Nanášajte tenké vrstvy horizontálne a potom vertikálne alebo naopak.
4. Po použití otočte a stlačte, kým nebude vychádzať iba plyn na čistenie trysiek.
ODPORÚČANIA:
Na menej porézne povrchy naneste pred lakovaním vhodný základný náter Pintyplus. V prípade, že bude
natieraný predmet intenzívne používať, je vhodné ho prelakovať, aby sa predĺžila konzervácia vrstvy farby.
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