
Ľahko odstrániteľná fólia pre
dočasnú ochranu povrchu

Vynikajúci spôsob ako zabrániť poškodeniam počas
stavby. Jednoducho na okno alebo na iný hladko
 upravený nenasiakavý povrch, ako je  práškovaný hliník,
nerezová oceľ, plátovaný povrch, atď.  naneste valčekom
alebo nastriekajte Liquifoil.
Liquifoil chráni tieto povrchy pred znečistením,

 škrabancami, škvrnami
po zváraní, betónovaní
a iným poškodením.
Keď ste s prácou hotoví,
Liquifoil len odlúpnite
alebo ju odstráňte
 tlakom vzduchu.
Zanechá čistý, žiarivý
povrch, čo urobí dobrý
dojem u vašich
 zákazníkov a ušetrí vám
peniaze za opravy.

Bráni poškodeniu
skla počas stavby

NEW!

Rozhodujúce prednosti
• Výrazne znižuje náklady na

opravy a čistenie povrchov
počas výstavby

• Znižuje pracovné náklady

• Chráni interiér budov pred
zvedavými zrakmi

• Zanechá podstatne menej odpadu
ako bežné ochranné fólie

• Je vyrobený na báze vody,
je netoxický a nehorľavý

Spotreba: 5-9 m 2/l.



Jednoduché ako 1, 2, 3

1. Valčekovanie/striekanie
Liquifoil je odstrániteľná ochrana povrchu, ktorá
sa dá použiť ako dočasná ochrana na sklo alebo
iné nenasiakavé materiály,
počas stavby alebo
rekonštrukcie. Pri použití
sa Liquifoil nanáša
 valčekom alebo striekacou
 pištoľou. Pri nanášaní
dbajte na to, aby bol celý
valček alebo štetec pokrytý
tekutou fóliou. Naneste
hrubšiu vrstvu produktu.
Nechajte schnúť 4 – 6 hodín. Proces schnutia sa
dá urýchliť  teplovzdušnou pištoľou alebo lampou.
Vrstva je z časti priehľadná, tak že  denné svetlo
cez ňu prejde, pre ľudí je však nepriehľadná.   

2. Ochrana
Po nanesení na sklo a iné nenasiakavé povrchy,
Liquifoil chráni počas stavby alebo rekonštrukcie
pred bežným znečistením a poškodením ako sú
špina, zafarbenie, škrabance, škvrny od zvárania,
betónovania, tmelenia a iným poškodením.

3. Odstraňovanie
Po dokončení diela fóliu
jednoducho odlúpnite a
obnažte čistý a žiariaci
povrch. 
Nie je treba žiadne ďalšie
čistenie.

Bezpečné, jednoduché a
 trvanlivé

Ochranná fólia od Renovio je výrobok na báze
vody, ktorý je netoxický a nehorľavý. Ľahko sa
nanáša valčekom, štetcom alebo striekacou pištoľou.
Nanesený ostáva nepoddajný počas celej doby
stavby. Potom, čo ste ho na povrch „namaľovali“,
v porovnaní s inými bežnými fóliami nebudú na
ňom trhliny. Ľahko sa odstraňuje, nezanecháva na
povrchu žiadne zvyšky, ktoré by bolo treba
odstraňovať. 
Poznámka: keď ho nanášate na nový povrch,
najprv ho na malej ploche vyskúšajte. To vám
pomôže pri úvahe, koľko ho budete potrebovať a
ako dlho schne. 
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