Βαφή και αντιμετώπιση της μούχλας
ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

BATH & KITCEN Υψηλής ποιότητας άοσμο αντιμουχλικο πλαστικό χρώμα.
ADIMULD Υψηλής ποιότητας αντιμουχλικο υγρό καθαρισμού
DOMOMAT PRIMER Υψηλής ποιότητας πλαστικό αστάρι νερού.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Χώροι οι οποίοι δεν έχουν εξωτερική η ακόμα και εσωτερική θερμομόνωση
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα μούχλας . Έντονα σημεία ανάπτυξης της μούχλας
συναντάμε όμως στα μπάνια και στις κουζίνες που έχουμε πολλούς υδρατμούς.
Η ΛΥΣΗ
Το BATH & KITCHEN είναι ένα υψηλής ποιότητας άοσμο αντιμουχλικο χρώμα με
συμπολυμερείς ρητίνες, υψηλής αντοχής, με μεγάλη ανθεκτικότητα στα πλυσίματα
,ισχυρή πρόσφυση και άριστη καλυπτικότητα. Αποτελεί την ιδανική λύση για την
αντιμετώπιση της μούχλας ,συνδυάζοντας αποτελεσματικά προστασία και
ανθεκτικότητα, επιτρέποντας την διαπνοή του δομικού στοιχείου και κρατά ανεξίτηλες
τις χρώμo συνθέσεις των εσωτερικών τοίχων για πάρα πολλά χρόνια.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το υπόστρωμα στο οποίο έχουμε το προβλήτα της μούχλας καθαρίζετε καλά με το
αντιμουχλικο υγρό ADIMULD. Το υγρό αυτό έχει την ιδιότητα να «σκοτώνει» την

μούχλα. Από την στίγμα που θα στεγνώσει μπορούμε να ασταρώσουμε με το πλαστικό
αστέρι DOMOMAT PRIMER.
Η κατανάλωση του DOMOMAT PRIMER: 100-200 gr/m2, ανάλογα με την
απορροφητικότητα του υποστρώματος. Στη συνέχεια και μετά το στέγνωμα του
ασταριού εφαρμόζεται η άοσμη αντιμουχλικη βαφή BATH & KITCHEN .

Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το BATH & KITCHEN και το
χρησιμοποιούμε ως έχει ή αραιωμένο έως και 10% με καθαρό νερό. Το υλικό
εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση
ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.
Απόδοση BATH & KITCHEN : 10-12 m2/lit ανά στρώση.
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Το BATH & KITCHEN εφαρμόζεται σε νέες ή παλιές επιφάνειες και επάνω σε
όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, εμφανές σκυρόδεμα, τούβλα, γυψοσανίδα,
τσιμέντοσανίδα κλπ.
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, όσο το BATH & KITCHEN είναι ακόμα
νωπό.
Ελάχιστος χρόνος ζωής 12 μήνες, αν αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία,
σε δροσερό / ξηρό χώρο. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ.
Καλύτερες θερμοκρασίας εργασιμότητας 5-35οC και σχετική υγρασία κάτω από
75%. Χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν την ξήρανση και αντίστροφα.
Το BATH & KITCHEN χρωματίζεται μέσα από το σύστημα χρωματισμού της
domomat chromo system

