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ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• Χαρίζει ευχάριστη υγρή όψη σε επιφάνειες με τραχύ φινίρισμα 

(τριμμένες, καμένες με οξύ, πελεκητές).
• Προστατεύει το υλικό από το νερό και τις ελαιώδεις ουσίες.
• Στερεωτική επεξεργασία.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Χαρίζει υγρή όψη ανάλογη με τα χέρια που εφαρμόστηκαν.
• Δεν κιτρινίζει υπό οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες, 

όσα χρόνια και αν περάσουν.
• Δεν ξεφλουδίζει.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση. 
Εφαρμογή: 
1. Σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια, εφαρμόστε με πινέλο ένα 
ομοιόμορφο και συνεχές χέρι WET. 
2. Μετά από 24 ώρες, επαναλάβετε τη διαδικασία με τις ίδιες 
μεθόδους. 
3. Στην περίπτωση πολύ απορροφητικών υλικών, ενδέχεται να 
χρειάζεται ένα τρίτο χέρι για να επιτευχθεί το επιθυμητό υγρό 
εφέ. 
Συντήρηση: αραιωμένα διαλύματα CLEANER PRO. Στις περιοχές 
με τη μεγαλύτερη έκθεση σε ατμοσφαιρικά στοιχεία, συνιστάται 
επαναληπτική εφαρμογή του προϊόντος κάθε δύο έτη. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 0° έως 30° C
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 5° έως και 30° C.

ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΕΊΣ
• Μακριά από παιδιά.
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.
• Κατά τη χρήση σε εσωτερικό χώρο, συνιστάται καλός αερισμός.
• Η χρήση τριβείου μονού δίσκου συνιστάται εάν όλα τα μέρη του 

εξοπλισμού είναι ακέραια.
• Για εφαρμογή σε εξωτερικό δάπεδο, το δάπεδο θα πρέπει να είναι άρτια 

κατασκευασμένο και να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις που 
ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση, όπως για παράδειγμα: η τήρηση των 
κλίσεων, η σωστή δημιουργία περιθωρίων διαστολής, η άρτια μόνωση 
του εδάφους, η αποδεδειγμένη αντοχή του υλικού στον παγετό.

Συσκευασίες
1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

 10/20 m²
“Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι”

Προσοχή:
μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται 
βροχή εντός 24 ωρών.
Μην πατάτε το δάπεδο στη φάση του στεγνώματος. Περιμένετε 24 ώρες από το 
πέρασμα του τελευταίου χεριού.
Μην εφαρμόζετε σε δάπεδα από cotto ή γυαλιστερές επιφάνειες.
Σε περίπτωση κακής εφαρμογής και όταν χρειάζεται πλήρης καθαριότητα σε 
βάθος, αφαιρέστε το WET χρησιμοποιώντας NOPAINT STAR.
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υποστρώματα με προβλήματα από 
ανερχόμενη υγρασία και σε υγρούς χώρους με λιμνάζοντα νερά (ντους, 
σάουνες, χαμάμ..).

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΊΚΟ 
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WETWET

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναζωογόνηση και 
προστασία προφίλ σε κουζίνες με επίστρωση πλακιδίων, πλάκες 
επένδυσης, ροζέτες, μάρμαρο αντικέ και σε οποιαδήποτε 
εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια από τραχιά πέτρα. Το WET δεν 
κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει με την πάροδο του χρόνου.


