Инструкции за
нанасяне

Подготовка
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Всяка кутия включва сгъваема ваничкa, валяк за боя,
отварачка и бъркалка.
Имате нужда и от хартиено тиксо, найлон, шкурка и ръкавици.
Маркирайте мястото за ESCREO с тиксо.
Използвайте найлон, за да избегнете зацапване.
Изгладете повърхността с шкурка.
Използвайте предпазни ръкавици и, при възможност,
очила за боядисване.
Вижте видео материалите за нанасяне
в ESCREO YouTube Channel.

Моля използвайте частта, която се отнася за вас
ESCREO бял/безцветен

ESCREO Magnito

/NB! Нанесете боята в рамките на 2
часа от смесване на 2-та компонента/

/1 допълнителен ден за нанасяне/

NB! След смесване на двата компонента
не оставяйте сместа за повече от 2
часа. Ако боята не е нанесена до 2
часа и е оставена затворена,
кутията може да се пръсне.

1. Разбъркайте Magnito добре.
2. Използвайте допълнителната
ваничка/мече, за да положите 1 слой.
3. Изчакайте 30 мин.
4. Нанесете 2 слой.
5. Изчакайте 45 мин.
6. Нанесете 3 слой.
7. Изчакайте 60 мин.
8. Нанесете 4 слой.
9. Отстранете хартиеното тиксо.
10. Изчакайте 12 часа.
11. Изгладете повърхността с шкурка с
хоризонтални и вертикални движения.
12. Продължете към “Грунд”.

Грунд

Приключване

/При цветна основа или след Magnito/

/NB! Пишете на стената след 3 дни/

1.

1.

1.

Използвайте отварачката за кутии.

2. Разбъркайте сместа за 5 мин.
3. Изсипете половината от сместа във
ваничката.
4. Нанесете равномерно първия слой с
валяк/четка.
5. Изчакайте мин. 30 мин и макс. 45 мин.
6. Нанесете 2 слой и продължете
към “Приключване”.

2.
3.
4.
5.

Използвайте допълнителната ваничка/мече, за да положите 1 слой.
Изчакайте между 30 и 60 мин. Препоръчително да е сухо на пипане.
Нанесете 2 слой.
Изчакайте между 30 и 60 мин. Препоръчително да е сухо на пипане.
Продължете към “ESCREO бял/прозрачен цвят”.

2.
3.
4.
5.

Уверете се, че боята е разпределена
равномерно.
Отстранете хартиеното тиксо след
боядисване.
Поставете знак “Wet Paint”.
Изчакайте 3 дни преди да пишете на
стената.
Прочетете указания за поддръжка от
другата страна на листа.

