Σύστημα
ανακαίνισης μπάνιου
Μπανιέρες και πλακάκια
απλά με νέα επίστρωση!
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Σετ επισκευής για κεραμικά,
εμαγιέ και ακρυλικά υλικά
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3 σε 1:
Σύστημμαα, κάλυψη
Αστάρω ίστρωση
και επ

Ειδικότητα σε χρώμα και βαφή

Το σύστημα ανακαίνισης μπάνιου Jaeger
Η Jaeger εξελίσσει εδώ και δεκαετίες ειδικές μπογιές
για επαγγελματίες βαφείς. Αυτή η εξειδίκευση
αποτελεί επίσης τη βάση για αυτό το σύστημα
ανακαίνισης μπάνιων υψηλής ποιότητας.
Οι ανακαινίσεις στα μπάνια προκαλούν συχνά
ακαθαρσία και θόρυβο και απαιτούν την εργασία
πλακάδων ή τεχνικών εγκατάστασης ειδών υγιεινής.
Το σύστημα ανακαίνισης μπάνιων Jaeger αποτελεί
την εναλλακτική λύση σε αυτά: Οι μεγάλες και
μακροχρόνιες δαπάνες μπορούν να μειωθούν ή
να αποφευχθούν.

πριν

μετά
Υπόδειξη: Υποστρώματα με ειδικές, αντιρρυπαντικές ιδιότητες
(„φαινόμενο Lotus“) δεν ενδείκνυνται για εκ των υστέρων επίστρωση.

Βαφή για μπανιέρες
Βαφή για πλακάκια
Στόκος γενικής χρήσης για
πλακάκια και επιφάνειες
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Σετ επισκευής για κεραμικά,
εμαγιέ και ακρυλικά υλικά
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887 Βαφή για μπανιέρες και
πλακάκια 2,8 m²
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Μία ωραία μπανιέρα είναι το σημείο αναφοράς κάθε
μπάνιου. Ωστόσο με την πάροδο του χρόνου η
επιφάνεια γίνεται άτονη, ενώ γδαρσίματα και απώλεια
χρώματος δίνουν άσχημη όψη στη μπανιέρα.
Η αντικατάσταση μίας μπανιέρας προκαλεί λέρωμα
και θόρυβο και απαιτεί την εργασία πολλών τεχνιτών.
Η βαφή για μπανιέρες της Jaeger αποτελεί εδώ μια
πραγματική εναλλακτική λύση: Απλώς επαλείψτε και η μπανιέρα φαίνεται σαν καινούργια. Λαμπερή
και ανθεκτική όπως μία καινούργια - για χρόνια!
Για μπανιέρες κανονικού μεγέθους (περ. 2,8 m²
επιφάνεια).
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Μία εκτενή οδηγία επεξεργασίας - και σε βίντεο θα βρείτε στο Διαδίκτ

Έτσι γίνεται
Ότι χρειάζεται για την επίστρωση μίας μπανιέρας
από χάλυβα ή εμαγιέ περιλαμβάνεται στο
Επαγγελματικό κομπλέ σετ:
Πινέλο, ρολό, λεκάνη για μπογιά, γυαλόχαρτο,
υλικό αφαίρεσης αλάτων, πανί για τη σκόνη και
βαφή για μπανιέρες 2Κ.
Για την επίστρωση σε ακρυλικές μπανιέρες
απαιτείται συμπληρωματικά αστάρι Jaeger για
ακρυλικές μπανιέρες!
Απαιτούμενος χρόνος εργασίας:
περ. 2-3 ώρες.
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χωρίς διαλυτικά - άνετο στην επεξεργασία
χωρίς εξαγωγή, χωρίς ακαθαρσία
μεγάλη γυαλάδα και με μεγάλη διάρκεια
κάλυψη και επιστρωση σε ένα στάδιο εργασίας
σε βίντεο
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Χρώματα ειδών υγιεινής:

5 Tage

καθαρό
λευκό

λευκό των
Άλπεων

1 καθαρίστε

λευκό της
Περγάμου

γκρι Μανχάταν

2 τρίψτε

1. P 120
2. P 320
1. P 120
2. P 320
3 επαλείψτε

υο: www.jaegerlacke.de

4 βάψτε

μπεζ Μπαχάμες

Τα χρώματα μπορεί τεχνικά να αποκλίνουν από τους γνήσιους χρωματικούς τόνους. Τους
γνήσιους χρωματικούς τόνους θα τους βρείτε στην καρτέλα με τους χρωματικούς τόνους.

✔
✔
✔
✔
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897 Βαφή για πλακάκια και
μπανιέρες 6,8 m²
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Τα παλιότερα πλακάκια στο μπάνιο και στην κουζίνα
φαίνονται συχνά παλιομοδίτικα και ελάχιστα
ελκυστικά. Η αντικατάσταση προκαλεί ακαθαρσία
και θόρυβο. Η βάφη για πλακάκια υψηλής
ποιότητας Jaeger αντίθετα επιστρώνεται απλά
και δημιουργεί μια καινούργια ευχάριστη
ατμόσφαιρα - γρήγορα και με διάρκεια!
Η βαφή για πλακάκια Jaeger δεν έχει διαλυτικά,
διαθέτει μεγάλη γυαλάδα και έχει μεγάλη διάρκεια.
Επιστρώστε απλά σε πλακάκια και αρμούς
χωρίς αστάρωμα και τα πλακάκια φαίνονται σαν
καινούργια - για χρόνια!
Οι επιφάνειες με πλακάκια που δεν έρχονται σε
επαφή με νερά μπορούν απλά να δουλευτούν ως
διακοσμητικές επιφάνειες με το στόκο για πλακάκια
808.
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Μία εκτενή οδηγία επεξεργασίας - και σε βίντεο θα βρείτε στο Διαδίκτ

Έτσι γίνεται
Ότι χρειάζεται για την επίστρωση μίας μπανιέρας
από χάλυβα ή εμαγιέ περιλαμβάνεται στο
Επαγγελματικό κομπλέ σετ: Πινέλο, ρολό βαφής,
λεκάνη για μπογιά, ξύλο ανάδευσης, καθαριστικό για
πλακάκια και βαφή για πλακάκια 2Κ. Για επιφάνεια
6,8 m².
Απαιτούμενος χρόνος εργασίας: περ. 2 ώρες.
χωρίς διαλυτικά - άνετο στην επεξεργασία
νέα ευχάριστη ατμόσφαιρα σε 2 ώρες
χωρίς θόρυβο και ακαθαρσία
με μεγάλη διάρκεια
3 σε 1: Αστάρωμα, κάλυψη και επίστρωση σε
ένα στάδιο εργασίας

✔
✔
✔
✔
✔

✔ Δυνατότητα απόχρωσης 1.
μεPέως
120και 2% μίγμα
συμπυκνώματος απόχρωσης.
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Χρώματα ειδών υγιεινής:

5 Tage

καθαρό
λευκό

λευκό των
Άλπεων

1

Καθαρίστε τα πλακάκια

3

Βάψτε με ρολό τα πλακάκια

2

Επαλείψτε τους αρμούς

Lack + Härter
υο: www.jaegerlacke.de

Τα χρώματα μπορεί τεχνικά να αποκλίνουν από τους γνήσιους χρωματικούς τόνους. Τους
γνήσιους χρωματικούς τόνους θα τους βρείτε στην καρτέλα με τους χρωματικούς τόνους.

2. P 320

808 Στόκος γενικής χρήσης για
πλακάκια και επιφάνειες

Λευκός ειδικός στόκος, εμπλουτισμένος με συνθετική
ρητίνη και ενισχυμένος με ίνες, για βέλτιστη
συγκράτηση επάνω σε γυαλιστερά πλακάκια και άλλα
δύσκολα υποστρώματα. Οι επιφάνειες με πλακάκια
μπορούν να διαμορφωθούν εκ νέου με απλό
στοκάρισμα, χωρίς καμμία αφαίρεση των πλακακιών
που προκαλεί ακαθαρσία και θόρυβο. Ο στόκος
επιστρώνεται καθαρά και μπορεί να συνδυαστεί
δημιουργικά με όλες τις διακοσμητικές
τεχνικές, όπως π.χ. τεχνικές διαφανούς βαφής,
σπατουλαρίσματος ή γυαλίσματος της σειράς
προϊόντων Villa Venezia.
Ακόμα και από πολύ φθαρμένα μπάνια μπορούν
να δημιουργηθούν πολυ ταιριαστοί χώροι με
διακοσμητικές και λειτουργικές επιφάνειες - Οάσεις
ευχαρίστησης στο άψε σβήσε. Πιο απλά δεν γίνεται!

πριν

Σοβάς Antiqua
συμπιεσμένος και
σαπωνοποιημένος

Κολλήστε τα
διακοσμητικά.
Επιστρώστε το
στόκο κατευθείαν
στα πλακάκια.

Επιστρώστε τη
βαφή κατευθείαν
στα πλακάκια.

μετά

Έτσι γίνεται
Ανακατέψτε το στόκο γενικής χρήσης για πλακάκια
και επιφάνειες σε κρύο νερό.
Η ανακατεμένη μάζα στόκου μπορεί να υποστεί
επεξεργασία για περ. 30 λεπτά και μπορεί να
επιστρωθεί αμέσως στο επιθυμητό πάχος στρώσης
σε 2 θέσεις κατευθείαν στα πλακάκια. Οι ανωμαλίες
της επιφάνειας μπορούν να λειανθούν μετά από περ.
90 λεπτά ή να τριφτούν.
✔
✔
✔
✔

βέλτιστη συγκράτηση σε πλακάκια χωρίς αστάρωμα
συνδέει χωρίς ρωγμές σε πάχος στρώσης έως 10 mm.
βέλτιστο υπόστρωμα για διακοσμητικές τεχνικές
γρήγορο στέγνωμα και δυνατότητα περαιτέρω
επεξεργασίας

ται για
ενδείκνυ ρους!
χώ
υγρούς

894 Μολύβι βαφής για επισκευή
Το μολύβι βαφής για επισκευή Jaeger είναι μία ειδική
βαφή 1Κ, που εξελίχθηκε ειδικά για τις απαιτήσεις
στην περιοχή του μπάνιου. Για την αφαίρεση μικρών
ζημιών, όπως ρωγμές και γδαρσίματα σε κεραμικά,
εμαγιέ και ακρυλικά υλικά, π.χ. σε πλακάκια,
νιπτήρες, ντουσιέρες ή μπανιέρες και πλυντήρια.
✔ απλά και γρήγορα
✔ καλή ανθεκτικότητα στη θερμότητα,
το νερό και το καθάρισμα
Έτσι γίνεται:
Καθαρίστε το χαλασμένο σημείο
- Επιστρώστε απλώς τη βαφή - έτοιμο!

Χρώματα ειδών υγιεινής:

καθαρό
λευκό

λευκό των
Άλπεων

η
ητα στ
εκτικότρό και το
θ
ν
α
ή
Καλ ητα, το νε
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λευκό της
Περγάμου

γκρι Μανχάταν

μπεζ Μπαχάμες

890 Σετ επισκευής για κεραμικά,
εμαγιέ και ακρυλικά υλικά

Χρώματα ειδών υγιεινής:

καθαρό
λευκό

λευκό των
Άλπεων

γκρι Μανχάταν

μπεζ Μπαχάμες

1 καθαρίστε

2 στοκάρετε

3 λειάνετε

4 βάψτε

Τα χρώματα μπορεί τεχνικά να αποκλίνουν από τους γνήσιους χρωματικούς τόνους. Τους
γνήσιους χρωματικούς τόνους θα τους βρείτε στην καρτέλα με τους χρωματικούς τόνους.

Το σετ επισκευής Jaeger εξελίχθηκε ειδικά για
τις ανάγκες στο χώρο του μπάνιου.για την
αντιμετώπιση βαθιών γδαρσιμάτων και
χτυπημάτων σε πλακάκια, νιπτήρες, ντουσιέρες
ή μπανιέρες, τουαλέτες, εμαγιέ ή ακρυλικά
τμήματα. Γρήγορα και αξιόπιστα!
Το σετ επισκευής περιέχει τα πάντα που
χρειάζονται για την επισκευή: Γυαλόχαρτο,
στόκο και σκληρυντικό, σπάτουλα για την
ανάδευση και την επίστρωση, σπρέι βαφής
ειδών υγιεινής.
Έτσι γίνεται:
Καθαρίστε το χαλασμένο σημείο - Αναμίξτε το
στόκο και το σκληρυντικό και επιστρώστε στο
σημείο - Αφήστε να στεγνώσει για 30 λεπτά
- Λειάνετε επίπεδα - Βάψτε με το σπρέι βαφής
- έτοιμο!

Διεύθυνση επικοινωνίας
Paul Jaeger GmbH & Co. KG 		
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
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Ειδικότητα σε χρώμα και βαφή
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ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ
15-19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210 6624150
FAX: 210 6626775
www.marmolux.gr
e-mail: marmolux@otenet.gr
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