
Móveis de cozinhas
Madeira em bruto, 
envernizada, pintada, 
melamina,

Bancadas
Madeira envernizada, 
melamina, laminado, azulejos

Parede traseira
bancadas
Azulejos, blocos de 
vidro, aço inoxidável

Eletrodomésticos
Aço inoxidável, metal, 
plástico

A tinta para renovar a sua cozinha
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UTILIZAÇÃO

• Alta resistência às rachaduras e golpes.
• Aderência perfeita em qualquer suporte, sem primário.
• Acabamento liso.

A EXIGÊNCIA DE UM RESULTADO PERFEITO E DURADOURO
A tinta Renovation Perfection foi concebida especialmente para 
renovar de forma duradoura os suportes e materiais muito 
solicitados. Graças à associação de polímeros específicos e ao 
Additiv System, booster de rendimento, oferece um acabamento
de alta qualidade, pronto para fazer frente a todos os riscos da
vida quotidiana.
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INOX

750ml – 2L



PREPARAÇÃO

A preparação do suporte é uma etapa OBRIGATÓRIA.
A LAVAGEM faz-se unicamente com um limpador à base de soda (insistindo nas juntas). Retirar as juntas
de silicone antes de pintar. Prever refazê-las posteriormente.
• Em suportes em bruto/porosos (madeira, MDF, etc.): lixar e retirar o pó.
• Em carvalho e castanheiro em bruto: aplicar antes um primário adequado para bloquear os taninos.
• Em suportes pintados ou envernizados: lavar, enxaguar com água, deixar secar. Lixar ligeiramente com 
lixa de grão 240 e retirar o pó.
• Em materiais não pintados (azulejos, aço inoxidável, vidro, estratificado, etc.): limpar, enxaguar 
abundantemente com água e deixar secar.

APLICAÇÃO

6h Secagem entre 2 camadas

24h Secagem completa

Água Limpeza das
ferramentas

Pincel
(para ângulos e
acabamentos)

FERRAMENTAS:

Misturador ou 
vareta larga

Rolo para lacar

INFORMAÇÃO:

Aplicar a tinta à temperatura ambiente entre 12ºC e 25ºC e evitar as correntes de ar
1. Esvaziar totalmente o Additiv System (monodose presente na cuvete de aplicação) no boião de tinta e 
misturar durante 5 minutos, insistindo no fundo do boião com uma vareta larga.
2. Trabalhe a tinta em superfícies pequenas. Aplique cruzando as pinceladas e termine
uniformizando no mesmo sentido. Deixe secar 6 horas e aplique uma segunda camada com o mesmo princípio.
Em superfícies horizontais, é necessário proteger a tinta com o Verniz Protetor de Bancadas V33.

Após adicionar o Additiv System à tinta, a mistura deve utilizar-se num prazo inferior a 10
dias para conservar as propriedades ótimas de aderência e de resistência.

CONSELHOS V33
• Para a manutenção do seu suporte, utilize um detergente suave e uma esponja não abrasiva.
• A resistência ótima desta tinta obtém-se após 20 dias de secagem: Recomenda-se utilizar o suporte 
moderadamente (vigiar golpes, manchas, limpar com cuidado, etc.) durante este período.

2L = +/- 24m²
12m² acabamento em 2 camadas

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; mistura de 5-cloro -2-metilo-4-isotiazolinona-3-ona e 2-metil-2H-isotiazolinona-3-ona (3:1). Pode causar uma 
reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar unicamente no exterior ou num local bem ventilado. P501: Eliminar o conteúdo/o 
recipiente num centro de recolha de resíduos (em contacto com a autoridade local). EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C. Valor limite da UE para o 
produto (cat.A/j): 140g/l (2010). Conteúdo máx. em COV: 29g/l.

V33 Espana, S.A. Edificio Balmes, C/Balmes, 8 1º7ª  E-08291 Ripollet (Barcelona) +34 916 370 382 www.v33.es

A tecnologia Teflon™ proporciona um efeito pérola que impede a incrustação das manchas e facilita a limpeza.
Teflon™ e os logotipos associados são marcas comerciais ou copyrights da sociedade Chemours FC, LLC, utilizados 

com licença do grupo V33 SA.


