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Systém renova:

Perfektní omlazovací kůra pro vaše dřevo
Renovace tmavých lazurovacích a krycích nátěrů na světlé lazurově vyhlížející
bylo v minulosti vysoce pracné. Pro dosažení světlých odstímů se musel
v minulosti tmavý nátěr kompletně odstranit broušením, nebo ještě hůře
odstranit použitím odstraňovačů starých nátěrů. Impranol renovační systém
vám umožňuje hravě vytvořit světlou plochu, blíží se přirozené struktuře dřeva.
Pracnost je ve srovnání s minulými technologiemi nesrovnatelně minimální.

Nový Impranol – renovationsgrund je perfektní omlazovací kůra
pro vaše tmavé, nebo povětrností zašedlé plochy dřeva.

Systém Renova
Udělat ze starého nové
			
– Renovace v perfektnosti
Snadná renovace

Perfektní dokončení

Jaký odstín to má být?

Impranol Renovationsgrund
je určen k barevné předúpravě.
Drátěný kartáč a štětec, tyto dvě
věci a impranol renovationsgrund
postačují pro přípravu podkladu
renovace dosud tmavých
a povětrností nevzhledných ploch.
Před nátěrem postačuje k očistění
plochy dřeva okartáčování drátěným
kartáčem. Následně se nanesou
štětcem 1-2 vrstvy Impranol
renovationsgrund. Tento překryje
starý tmavý podklad, ale zároveň
zachová přirozenou optiku dřeva
s jeho typickou strukturou.

Nátěr je po 24 – hodinách
přetíratelný světlou lazurou
v odstínu podle přání. Oproti jiným
technologiím neprosvitá skrze
impranol renovationsgrund starý
nátěr a nemění odstín lazury.
Pro konečný perfektní optický
výsledek, dostatečnou vysokou
ochranu proti povětrnosti a tvůrčí
svobodu nabízí impranol color
9 různých odstínů.
Jednoduše po zaschnutí základu
Impranol renovationsgrund přetřít
plochu 1 -2 x impranolem color
v libovolném odstínu.
Nechat zaschnout. Hotovo.

Impranol renovationsgrund se
dodává ve třech odstínech Mais,
Caramel a Lachs. Dohromady
s 9 odstíny Impranol color nabízí
systém všechny myslitelné možnosti
individuálního provedení.
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Vaše přednosti na první pohled:
n Zesvětluje tmavé a zašedlé dřevo
n Egalizuje
n O
bsahuje konzervační látky proti

mikroorganismům
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