O melhor dos melhores a proteger
a sua casa da humidade.

Desfrute.
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Tem humidade
lá em casa?
Os ambientes húmidos em divisões da casa como cozinhas
e casas de banho são propícios ao aparecimento de fungos,
causando a degradação do aspecto decorativo. O excesso
de humidade pode ter várias origens, mas é comum
o desenvolvimento de fungos ou o aparecimento de
Antes

manchas de humidade provocados pela:
. condensação nas paredes interiores das casas devido
ao elevado teor de humidade no ar que não é eliminado
para o exterior;
. penetração, no interior das casas, de excesso de humidade
existente no exterior.
Para resolver este problema e eliminar os efeitos nefastos
no interior da habitação, torna-se necessário recorrer
a soluções que garantam um elevado nível de protecção
com a aplicação de produtos desinfectantes e anti-fungos
que conferem uma protecção superior às tintas normais.

Depois

Robbiotel é uma tinta anti-fungos de elevada qualidade
que confere protecção às cozinhas, casas de banho
e outras divisões húmidas de casa devido às propriedades
anti-fungos e anti-humidade. Alia um acabamento de
qualidade a uma elevada resistência aos fungos, manchas
de humidade, condensação e à lavagem.

A tinta anti-fungos de elevada qualidade
reconhecida pelos profissionais.

Uso interior em paredes
e tectos.

Aplicação com rolo, trincha
ou pistola.

3-4 horas de secagem
entre demãos.

Diluição e Limpeza com água.

Branco e cores claras
afináveis através do Sistema
de Tintagem Super Colorizer.

Disponível em acetinado e mate
nos formatos 0.75L, 4L e 15L.

Rendimento entre
12-14 m2/Litro/Demão,
dependendo do tipo de suporte
e condições de aplicação.

Consulte a ficha técnica do produto e todas as
soluções Robbialac em www.tintasrobbialac.pt.
Em caso de dúvida, contacte o nosso Serviço ao Cliente
pela linha verde 800 200 725
Estrada Nacional 10, S. João da Talha Apartado 1404 - EC
Bobadela (Loures) 2696-901 Bobadela LRS
Tel.: 219 947 700 Fax.: 219 947 794
robbialac@robbialac.pt

Uma empresa do Grupo

Siga-nos em

WWW.TINTASROBBIALAC.PT

Porque é o melhor
dos melhores?
. Resistente aos fungos
e à condensação.
. Propriedades anti-humidade
únicas no mercado.

1, 2, 3
Casa livre
de fungos

. Acabamento de qualidade
e lavável.
. Fácil aplicação.

1 . Limpeza
. Lavar a parede ou tecto com lixívia.
. Passar várias vezes por água limpa para eliminar
os vestígios de lixívia, antes de deixar bem secar.
. Aplicar o Desinfectante Aquoso para eliminar
os microorganismos e deixar actuar 24h.

2 . Tratamento
Aplicar uma demão de primário Plastron
para maior protecção.

3 . Pintura
Pintar com a tinta anti-fungos Robbiotel.

