
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
1.  Oczyścić, odtłuścić i wytrzeć podłoże. 
2.  Podłoże powinno być suche i wolne od luźnych cząstek. Wszelkie 
luźne materiał należy usunąć mechanicznie. Każda warstwa nie 
dostosowana do potrzeb i zanieczyszczenia takie jak oleje, smary, itp 
musza być wyeliminowane
3a.  W przypadku podłóg betonowych nowych lub przerobionych muszą 
one być utwardzane przez co najmniej 2 miesiące zanim nałożymy nasz 
produkt. 
3b.  Żywica ta może być stosowana bezpośrednio na farbach sciennych 
akrylowych. Na ceramice, stali nierdzewnej, marmurze, betonie, tynku, 
lecz musi być obowiązkowo stosowana warstwa Koloru do wnętrz 
Sottosopra.
4.  Nałóż jedną lub dwie warstwy Sottosopra koloru do wnętrz. Odczekaj 
24 godziny i zastosuj Sottosopra Ściany, meble, podłogi.

MIESZANIE
1.  Wymieszanie składnika “A”.
2.  Wymieszanie składnika “B”.
3.  Wlać składnik “B” do składnika ”A”. Mieszać przez co najmniej 3 
minuty za pomocą szpachelki lub płaskiego prętu, oczyszczając dobrze 
boki i spód pojemnika.
4.  Pozostawia się mieszaninę do odstania na 5 minut.
5.  Wlać do plastikowego kuweta malarskiego lub do płaskiego 
pojemnika, z którego bedzie można pobrać wałkiem potrzebną ilość.

STOSOWANIE
1.  Wlać mieszaninę do kuwety malarskiej.
2.  Zastosuj Sottosopra Ściany, meble, podłogi za pomocą rolki 
welurowej, rolki z białej gąbki lub pędzlem.
3.  Pociągnij produkt w tym samym kierunku, unikając nagromadzen. 
Na powierzchniach pionowych, jeśli używa sie pedzel, maluj od dołu do 
góry. Nadmiar produktu musi zostać usunięty bez ponownego zanurzenie 
wałka.
4.  W celu zwiększenia wytrzymałości, zalecamy stosowanie 2 warstwy 
w odstępie 12-godzinnym.

ŻYWICA WYKOŃCZENIOWA
NA BAZIE WODY

0,500 L 
± 5 m2

WEWNĄTRZ POJEMNIKA:
słoik ze składnikiem A, słoik ze 
składnikiem B oraz, instrukcje obsługi. 

okres użycia po wymieszaniu 
suche w dotyku
dla ponownego przemalowania 
Całkowicie suche
maksymalna nieruchomość

4 h
4 h
12 h
24 h
3 dni

NIEBEZPIECZEŃSTWO.   SKŁADNIKIEM «A»
Działa drażniąco na oczy.  Działa drażniąco na skórę.  Może 
powodować reakcję alergiczną skóry.  W razie konieczności 
zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub 
etykietę.  Chronić przed dziećmi.  Stosować rękawice ochron-
ne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.  W 
przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: 
Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.  Przed 
użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
ZAWIERA: CAS 25036-25-3 Phenol, 4,4’-(1-methylethylidene)
bis-, polymer with 2,2’-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyle-
neoxymethylene)]bis[oxirane]
y)-

UWAGA.    SKŁADNIKIEM «B»
Działa drażniąco na oczy.  Działa drażniąco na skórę.  Może 
powodować reakcję alergiczną skóry.  Działa toksycznie na 
organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  Zawiera 
składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji 
alergicznej.  W razie konieczności zasięgnięcia porady 
lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.  Chronić przed 
dziećmi.  Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / 
ochronę oczu / ochronę twarzy.  W przypadku wystąpienia 
podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić 
się pod opiekę lekarza.Dysponowania zawartość/pojemnik 
usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi /regionalnymi /
narodowymi/ międzynarodowymi. ZAWIERA: CAS.   25068-38-
6 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin),epoxy resin 
(number average molecular weight ≤ 700); CAS.   9003-36-5 
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-
epoxypropane and phenol; CAS.   68609-97-2 Oxirane, 
mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs
 

Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/j): 140 g/l 
(2010)
Produkt ten zawiera maks. 50 g/l VOC

CERTYFIKAT HACCP

Czas podany jest obliczany w temperaturze 20°C
i wilgotności powietrza około 55%.

Nałożenie wałkiem welUrowym, 
z gĄbki lUb pędzlem
Wysoka odporność

Łatwe czyszczenie i konserwacja
Bezwonna

Narzędzia należy Umyć ciepłĄ wodĄ
Przechowywać w temperatUrze > 5°C

w w w . s o t t o s o p r a . e u k a m e l e o n  d o m u

GAPI PAINTS s.r.l. - Trav. n° 1 di Viale Industria, 33
24060 Castelli Calepio (Bg) - Włochy
Telefon 0039 035 847453 - Faks 0039 035 848691 - gapipaints@gapipaints.it

Ściany Meble 
Podłogi
Tynk   Gips   Kreda
Płytki   Drewno
Cement   Marmur
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Cechy

Sottosopra ściany, meble, podłogi jest to 
dwuskładnikowa żywica wykończeniowa 
epoksydowa, przejrzysta, bezbarwna, bezwonna i 
jest dostępna w wersjach: połyskowa, satynowa i 
matowa. Nie wymaga rozcieńczania.
Tworzy warstwe całkowicie wodoszczelną na 
której nie bedzie widać znaków polączenia. 
Twoje ściany i podłogi będą łatwe do czyszczenia 
zwykłymi środkami czyszczącymi i unikniesz 
brzydkie zaczernienia między płytkami. W 
przypadku stosowania na podłogach i ścianach 
prysznicowych, w kuchni, w laboratoriach (jako 
zamiennik płytek), należy nałożyć drugą warstwę.

Certyficat Haccp jest potrzeby do malowania 
miejsc w kotrych trzymana jest żywność. Jest on 
na produktach w wersji: z połyskiem, satynowej i 
matowej.

Gdzie może być stosowany

Bezpośrednio: 
- do impregnacji i wykończenia szorstkiego 
(wczesniej nie malowanego) drewna (nawet nie 
szlachetnego), wykonujac wstępne szlifowanie 
między dwoma warstwami,
- na już malowanych meblach drewnianych, gdy 
chcesz przywrócić ich naturalny wygląd i chronić 
je przed plamami,
- Na malowanych farbą akrylową scianach, 
(które były malowane conajmniej jeden tydziej 
wczesniej), aby je całkowicie uwodoodpornic i 
móc czyscić nawet detergentami.

Po zastosowaniu SottoSopra kolor do wnętrz
- tynki: ścian, prysznic, kuchnia, laboratoria jako 
wymiennik płytek
- gipsowe ściany i przedmioty 
- betonowe ściany i podłogi
- drewniane szafy, regały, podłogi,
- płyty pilśniowe/Masonite/ meble z laminatu: 
meble łazienkowe, kuchenne blaty
- blacha ocynkowana: lodówki, pralki,
- ceramiczne: zlewy, umywalki, wanny, podłogi, 
ściany
- stal nierdzewna: umywalki, okapy wyciągowe
- styropian: różne produkty

Uwagi techniczne i środki ostrożności

Średnia grubość na warstwę: 100 mikronów na 
mokro. Zaleca się zastosowanie dwuch warstw, 
aby wydłużyć trwalość w czasie.
Ile czasu mamy dla aplikacji: należy pamiętać, 
że farba jest dwuskładnikowa, po około 4 
godzinach,
zmieszania dwóch składników “A” i “B”, produkt 
nie będzie nadawał się do użytku.

Odporność na mycie i ścieranie: maksymalne 
cechy będą osiągnięte po 7 dniach od aplikacji, 
po 24 godzinach produkt jest całkowicie suchy.

Przechowywanie produktu: w temperaturze 
powyżej 5 ° C. Jesli stosowany w okresie 
zimowym radzimy pozostawić go w ogrzewanym 
pomieszczeniu przez trzy lub cztery godziny.

Wygląd produktu: podczas aplikacji jest białawy 
lecz po wyschnieciu stanie sie przejrzysty

Upewnij się, że masz wszystko

SottoSopra Ściany, meble, podłogi zapewnia 
wydajność 10 m2 na litr produktu na jendą 
warstwę. Upewnij się, że masz odpowiednią 
ilość. Jeżeli jesteś zmuszony przerwać pracę, 
zatrzymaj sie na krawędzi lub rogu, aby uniknąć 
znaków połączenia.
Drugą warstwę można nałożyć od 12 do 72 godzin 
po pierwszym zastosowaniu.
Oprócz produktu, potrzebujesz wałka z gąbki 
o wysokiej gęstości (moltopren) lub wałka 
welur, szpachelki lub płaskiego prętu, aby móc 
wymieszać dobrze produkt.
Rolka taśmy papierowej do ochrony listw 
przypodłogowych, ramy drzwi, gniazdkek 
elektrycznych, itp, rękawice, ściereczki nie 
pozostawiajacej włosków.
Nie należy wykonywac malowanie we wełnianych 
swetrach i nowych ubrania, które pozostawiają 
maleńkie włókna.

Obliczenie potrzebnej ilości

SottoSopra Ściany, meble, podłogi istnieje w 
opakowaniach:
0.250 litr na 2.5 m2,
0.500 litr na 5 m2.

Jeżeli jest to konieczne, należy wykonać 
następujące czynności:
Aby zważyć produkt, można użyć wage kuchenna, 
aby uzyskać dokładność do grama.

Nie należy używać tego samego narzędzia aby 
pobrać składnik “A” i składnik “B”. Zamknąć 
dokładnie pojemniki.
100 ml (108 g) produktu może pokolorować 1 m2. 
81 g składnika “A” i 28 g składnika “B«
81 g (A) + 27 g (B) = 108 = 1 m2

Przygotowanie podłoża

1. Oczyścić, odtłuścić i wytrzeć podłoże. 
2. Podłoże powinno być suche i wolne od luźnych 
cząstek. Wszelkie luźne materiał należy usunąć 
mechanicznie. Każda warstwa nie dostosowana 
do potrzeb i zanieczyszczenia takie jak oleje, 
smary, itp musza być wyeliminowane
3a. W przypadku podłóg betonowych nowych lub 
przerobionych muszą one być utwardzane przez 
co najmniej 2 miesiące zanim nałożymy nasz 
produkt. 
3b. Żywica ta może być stosowana bezpośrednio 
na farbach sciennych akrylowych. Na ceramice, 
stali nierdzewnej, marmurze, betonie, tynku, 
lecz musi być obowiązkowo stosowana warstwa 
Koloru do wnętrz Sottosopra.
4. Nałóż jedną lub dwie warstwy Sottosopra 
koloru do wnętrz. Odczekaj 24 godziny i zastosuj 
Sottosopra Ściany, meble, podłogi.

Mieszanie

1. Wymieszanie składnika “A”.
2. Wymieszanie składnika “B”.
3. Wlać składnik “B” w składnika ”A”. Mieszać 
przez co najmniej 3 minuty za pomocą szpachelki 
lub płaskiego prętu, ocyszczajac dobrze boki i 
spód pojemnika.
4. Pozostawia się mieszaninę do odstania na 5 
minut.
5. Wlać do plastikowego kuweta malarskiego lub 
do płaskiego pojemnika, z którego bedzie można 
pobrać wałkiem potrzebna ilość.

Stosowanie

1. Wlać mieszaninę do kuwety malarskiej.
2. Zastosuj Sottosopra Ściany, meble, podłogi za 
pomocą rolki welurowej, rolki z białej gąbki lub 
pędzlem.
3. Pociągnij produkt w tym samym kierunku, 
unikając nagromadzen. Na powierzchniach 
pionowych, jeśli używa sie pedzel, maluj od dołu 
do góry. Nadmiar produktu musi zostać usunięty 
bez ponownego zanurzenie wałka.
4.W celu zwiększenia wytrzymałości, 
zalecamy stosowanie 2 warstwy w odstępie 
12-godzinnym.5. Upewnij się, że drzwi i okna 
w pomieszczeniu są zamknięte, aby uniknąć 
przeciągów i osady kurzu na żywicy. Żywica 
będzie w pełni przejrzysta, gdy bedzie sucha.

Czas 

Odporna na kurz po 1 godzinie, sucha w dotyku 
po 4 godziny, można malować ponownie po 12 
godzinach. Podane czasy są zawsze obliczane w 
temperaturze 20 ° C i wilgotności względnej 55%.
W okresie letnim, w temperaturach powyżej 33 
° C i / lub o wysokiej wilgotności, stosowanie 
produktu nie jest zalecane, jak również w zimie 
przy temperaturze poniżej 10 ° C.

W szczególnie gorących dniach: trwałość 
produktów dwuskładnikowych jest znacznie 
skrócona w miarę wzrostu temperatury. Jednym 
z systemów, aby przedłużyć żywotność produktu 
już rozmieszane i umieszczenie zamkniętego 
pojemnika w dolnej części lodówki (nie w 

zamrażarce), w ten sposob opóźni sie etap 
utwardzania produktu który nie jest używany. 
Temperatura otoczenia zmienia czas suszenia 
i życia produktu. W niskich temperaturach, 
czas suszenia wydłuża się, a przy wysokich 
temperaturach jest krótszy.

Porady dla dobrej pracy

Dla optymalnego efektu, można przetrzeć 
delikatnie SottoSopra Kolor dla Wewnętrz, 
papierem ściernym (400 -600), po upływie co 
najmniej 24 godzin po aplikacji, należy przetrzeć 
wilgotną szmatką, a następnie postępowac 
zgodnie ze stosowaniem żywicy wykończeniowej 
SottoSopra Ściany, Meble, Podłogi.Zwykle 
wystarcza 45 minut aby nałożyc litr żywicy, 
radzimy wykonać tą pracę spokojnie i ostrożnie.
Unikać gromadzenia się produktu, które 
spowodowałoby brzydkie nacieki. Jesli w 
poziomie to malować ciągnąć rolkę do siebie, w 
przypadku ściany robiać to od góry do dołu.
Nie należy przekraczać ilości żywicy podjętej z 
kuwety malarskiej. Zanurzyć wałek, a następnie 
przesuń walek na siatkówce, aby odsączyć 
nadmiar materiału.
Unikać gorących lub bardzo zimnych dni, starać 
się utrzymać na temperatury od 16 do 30 ° C.
Wszelkie niedoskonałości można usunąć przez 
szlifowanie ich między pierwszą a drugą warstwą.
Wskazane jest, aby pracować jeden pókuj za 
kazdym razem, zatrzymując się na krawędzi 
drzwi. Pozwoli to uniknąć efektów wznowienia 
pracy.Jeśli malowanie jest na drewnie, to 
szlifowanie między warstwami jest bardzo 
istotne, aby usunąć włókienka drewna. 
Środowisko pracy, musi być wolne od kurzu.
W ciągu pierwszych siedmiu dni należy unikać 
używania detergentów. Używać tylko lekko 
wilgotnej i wykręconej szmatki.

PL87E4150/4265
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