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CHROMIROX SPRAY  CAN       -     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Το CHROMIROX SPRAY CAN αποτελείται από  σπρέυ των 400 ml.
Με αυτό το προϊόν οποιαδήποτε επιφάνεια που μπορεί να βαφεί, αποκτά το εφφέ του 
χρωμίου.
Επίσης το εφφέ του πραγματικού καθρέφτη δημιουργείται βάφωντας γυαλί, Plexiglas και 
διάφανο πλαστικό (στο πίσω μέρος).

Το CHROMIROX SPRAY  CAN προσφέρει πολλές λύσεις στη διακόσμηση και στον χώρο 
των κατασκευών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1  ) ΕΦΦΕ ΧΡΩΜΙΟΥ

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια που θα βαφεί. Εάν η επιφάνεια είναι καθαρή και πολύ 
γυαλιστερή, δεν χρειάζεται να ψεκάσετε τη βάση Β-102.
Σε αυτή την περίπτωση ψεκάστε απευθείας το CHROMIROX SPRAY , αφού έχετε καθαρίσει 
και προετοιμάσει την επιφάνεια.

 1η ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ψεκάστε τη βάση Β-102. Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν κάθε χρήση.
Ψεκάστε από απόσταση περίπου 20 cm (ελαφρά χέρια). Η αναμονή ανάμεσα στις 2 
επιστρώσεις είναι περίπου 10 λεπτά. Η βάση είναι έτοιμη όταν έχετε δημιουργήσει 
μια πολύ γυαλιστερή επιφάνεια. Εάν η επιφάνεια έχει κάποιο πρόβλημα (σκουπίδια 
κτλ), αφήστε τη για 2 ή 3 ώρες μέχρι να στεγνώσει τελείως. Μετά τρίψτε με ένα 
γυαλόχαρτο για να αφαιρέσετε το πρόβλημα και ψεκάστε ξανά το spray B-102.

 2η ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αφήστε την επιφάνεια που έχει ψεκαστεί με το  spray B-102  να στεγνώσει για 
τουλάχιστον 1 ώρα. Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. Ελέγξτε τη ξηρότητα με το δάχτυλο σας. Πιέστε απαλά και όταν ένα 
λεπτό αποτύπωμα  θα είναι ορατό τότε η βάση είναι έτοιμη.

Η επιφάνεια δεν θα πρέπει να είναι πολυ σκληρή και ξηρή για να έχετε καλή 
πρόσφυση του CHROMIROX SPRAY.  

Ανακινήστε καλά το δοχείο του CHROMIROX SPRAY  και ψεκάστε μια ελαφριά επίστρωση 
από απόσταση 20 cm. Ψεκάστε 3 επιστρώσεις το μέγιστο.

Σε περίπτωση που ψεκάσετε πάνω από 3 επιστρώσεις, ή αν οι επιστρώσεις δεν είναι 
ελαφριές το εφφέ θα μειωθεί.
Το ιδανικό είναι 2 επιστρώσεις. Σε αυτό το σημείο η εφαρμογή έχει ολοκληρωθεί.
Αφήστε το τουλάχιστον 24 ώρες ακόμα μέχρι να στεγνώσει τελείως.
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2 ) ΒΑΦΗ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

Επιφάνειες:  Γυαλί, Plexiglas, Διαφανές πλαστικό

- Προετοιμάστε το πίσω μέρος της επιφάνειας καλά, αφαιρώντας κάθε ίχνος ακαθαρσίας. 

-  Αφού στεγνώσει ψεκάστε το CHROMIROX SPRAY  από απόσταση 20 cm περίπου (στο 
πίσω μέρος της επιφάνειας!)
Για να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα ψεκάστε 3 με 4 επιστρώσεις.

-  Ο χρόνος στεγνώματος μεταξύ των επιστρώσεων είναι περίπου 1 λεπτό.

-  Αν θέλετε να προστατεύσετε το πίσω μέρος του καθρέφτη (τη βαμμένη επιφάνεια) από 
γδαρσίματα ψεκάστε μετά από 24 ώρες το B-102 Black Spray  πάνω από το CHROMIROX 
SPRAY. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί.
Οι επιστρώσεις θα πρέπει να είναι πολύ λεπτές και ελαφριές για να μην διαβρωθεί ο 
καθρέφτης.
Επίσης, σε πολλές διαφημιστικές φωτεινές επιγραφές που θέλετε η φωτεινή επιγραφή να 
φαίνεται την μέρα και κατά τη διάρκεια της νύχτας να είναι φωτισμένη, ψεκάζουμε 1 ή 2 
επιστρώσεις από το CHROMIROX SPRAY για να είναι 60% διάφανο.

Δοκιμάστε το και δημιουργήστε το αποτέλεσμα που επιθυμείται! Θα εκπλαγείτε!


