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OPIS PRODUKTU 

Color Renovation odnawia matowe i kredujące powierzchnie uszkodzone w wyniku działania warunków 
atmosferycznych. 

Produkt głęboko penetruje powierzchnie i ponownie nasącza pigmenty przywracając tym samym utracony kolor i 
połysk. Tworzy warstwę ochronną zatrzymując proces kredowania. Zabezpiecza powierzchnię stalowe przed 
powstawaniem korozji.  Przed zastosowaniem na powierzchnię w kolorze białym należy wykonać test sprawdzający 
trwałość barwy.  

INFORMACJE PRAKTYCZNE  

TYP POWIERZCHNI  żelkot (laminat poliestrowy i epoksydowy),lakiery poliuretanowe, plastik, metal (chrom, 
mosiądz, stal, stal nierdzewna, aluminium, brąz), kamień (marmur, terakota,płytki)  

KOLOR bursztynowy  

ZAPACH specyficzny 

CZĘŚCI STAŁE 32-35% 

GĘSTOŚĆ  870 g/litr 

WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA  16÷20m²/litr w zależności od powierzchni  

METODA APLIKACJI  pędzel, ścierka z mikrofibry, papierowy ręcznik  

  
 

INSTRUKCJA UŻYCIA  

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  Usunąć woski oraz środki nabłyszczające z powierzchni używając preparatu C2 
Concentrate Cleaner Sea-Line. Powierzchnia musi być sucha. Nie powinna mieć 
kontaktu z wodą, mgłą lub osadzającą się rosą przez minium 12 godzin przed aplikacją 
Color Renovation. Powierzchnie w kolorze białym zabezpieczyć przed przypadkowym 
kontaktem z wodą.  
 

  SPOSÓB UŻYCIA Nałożyć na powierzchnię równą warstwę produktu za pomocą pędzla lub ścierki. 
Aplikujemy tylko taką ilość preparatu, którą można wypracować w czasie 20 minut. 
Pozostawiamy preparat na powierzchni na około 20 minut. Nie można dopuścić do 
zaschnięcia nadmiaru Color Renovation na powierzchni. Po wskazanym czasie nadmiar 
należy usunąć z powierzchni. Po usunięciu nadmiaru pozostawiamy produkt do 
wyschnięcia.  
 

  

  

  APLIKACJA 
 

Liczba warstw 
 

1 warstwa 
 

  CZAS UTWARDZANIA 24 godziny  
 

    
WAŻNE INFORMACJE  Produkt nie powinien być aplikowany w temperaturze powyżej 25 oC.  

Nie stosować na farby jednokomoponentowe w kolorze białym.  
Przed zastosowaniem na powierzchnię w kolorze białym należy wykonać test 
sprawdzający trwałość barwy. 
 

  

  

  DALSZE PRACE Po 24 godzinach dla podniesienia połysku powierzchnię można dopolerować używając 
ściereczki z mikrofibry. Do usunięcia defektów powierzchnia może zostać 
wypolerowana z użyciem systemów polerskich Sea-Line. 

  

  
Zaleca się dodatkowe zabezpieczenie powierzchni stosując: 

  

  

S5 QUICK WAX 

  

S4 WOSK OCHRONNY 
 

INFORMACJE O PRZECHOWYWANIU I BEZPIECZEŃSTWIE  
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OKRES PRZYDATNOŚCI 24 miesiące od daty produkcji 

PRZECHOWYWANIE Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach 
o temperaturze 10÷25oC, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Po 
każdorazowym użyciu, pojemniki należy natychmiast zamknąć. Przechowywać z dala od 
dzieci. 
 

  

  BEZPIECZEŃSTWO Należy stosować się do zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki oraz przestrzegać 
przepisów i zasad bezpieczeństwa. Generalną zasadą jest unikanie kontaktu ciekłego 
produktu ze skórą i oczami. W razie połknięcia zasięgnąć porady lekarza i pokazać 
etykietę.  

  

  

  

  

      

OŚWIADCZENIE O 
OGRANICZENIU 
ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. 
Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi 
nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i 
określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Firma 
Troton sp.zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym 
przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką 
dobrego rzemiosła. Firma Troton sp.zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bądź 
straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów. 
Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i 
długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej 
kontroli jakości naszych produktów.  
 

  

  

  

  

  GWARANCJA JAKOŚCI Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 

9001 oraz 14001.  


