
Különleges összetételének köszönhetıen elsısorban gyerekszobák festésére alkalmas
 

A Platinum termékcsalád fejlesztıi gondoltak a kicsikre is! 2009 nyarára 
Platinum Kid gyerekszoba festéket, mely bababarát és környezetkímélı, teljesen 
biztonságosan használható az újszülött baba, tipegık és a nagyobb gyerekek 
birodalmának kivitelezéséhez. 
Különleges összetételének köszönhetıen elsısorban gyer
nagy igénybevételnek kitett helyiségek (konyhák, folyosók, szállodák, éttermek, 
egészségügyi intézmények) falaira is alkalmas. A festéskor nincs kellemetlen oldószer
párolgás. Új vakolatra, régi festett felületekre, gipszkar
nehéz tapétára is felfesthetı.  
 
A Platinum Kid gyerekszoba festék:  

• vegyszermentes  
• gátolja a baktériumok szaporodását, 

• selyemfényő latexfelületet biztosít, mely könnyen, 
törlıkendıvel tisztítható  

• használata egyszerő, ajándék festısablonnal akár mi magunk is megtervezhetjük 
és kifesthetjük gyermekeink szobáját. 

A Platinum Kid színezett gyerekszobafesték mosás és súrolás álló, kitőnı fedıképességő, 
oldószer- és szagmentes, selyemfényő, belsı falfesték. A bevonat lég
biztosítja a fal természetes légzését. A felület ellenáll a gombák és a baktériumok 
megtelepedésének. A bevonat általános háztartási tisztítószerekkel könnyen tisztítha
 
A termékhez ajándék festısablon jár! 
 
 
Termék fizikai tulajdonságai: 
Magas fehérségő, kitőnı fedıképességő, oldószer
és szagmentes termék. Bevonata mosás
természetes légzését nem gátolja. Használatát gyerekszobák és olyan helyiségek 
kifestésére ajánljuk, ahol a vegyszermentesség alapvetı követelmény. A termék Poli
színezıpasztával max. 3%-ban színezhetı.

   

  
 

Szórással, finom hengerrel,1-2 rétegben

 

  
 

8-10 m˛/liter (1 rétegben, sima felületen)

 

  
 

Legfeljebb 10% vízzel, a felhordás módjától függıen

 

  

 
Teljes száradás: 24 óra, Átfesthetıség: 6 óra

 

Különleges összetételének köszönhetıen elsısorban gyerekszobák festésére alkalmas 
A Platinum termékcsalád fejlesztıi gondoltak a kicsikre is! 2009 nyarára kifejlesztették a 
Platinum Kid gyerekszoba festéket, mely bababarát és környezetkímélı, teljesen 
biztonságosan használható az újszülött baba, tipegık és a nagyobb gyerekek 

Különleges összetételének köszönhetıen elsısorban gyerekszobák festésére ajánljuk, de 
nagy igénybevételnek kitett helyiségek (konyhák, folyosók, szállodák, éttermek, 
egészségügyi intézmények) falaira is alkalmas. A festéskor nincs kellemetlen oldószer-
párolgás. Új vakolatra, régi festett felületekre, gipszkartonra, üvegszövetre, főrészporos és 

 

gátolja a baktériumok szaporodását,  
selyemfényő latexfelületet biztosít, mely könnyen, akár enyhén nedvesített 

használata egyszerő, ajándék festısablonnal akár mi magunk is megtervezhetjük 
és kifesthetjük gyermekeink szobáját.  

A Platinum Kid színezett gyerekszobafesték mosás és súrolás álló, kitőnı fedıképességő, 
és szagmentes, selyemfényő, belsı falfesték. A bevonat lég- és páraáteresztı, 

biztosítja a fal természetes légzését. A felület ellenáll a gombák és a baktériumok 
megtelepedésének. A bevonat általános háztartási tisztítószerekkel könnyen tisztítható.  

 

Magas fehérségő, kitőnı fedıképességő, oldószer-, ammónia-, formaldehid-, lágyítószer- 
és szagmentes termék. Bevonata mosás- és súrolásálló, lég- és páraáteresztı, a fal 

légzését nem gátolja. Használatát gyerekszobák és olyan helyiségek 
ajánljuk, ahol a vegyszermentesség alapvetı követelmény. A termék Poli-Farbe 

színezhetı. 

2 rétegben 

10 m˛/liter (1 rétegben, sima felületen) 

Legfeljebb 10% vízzel, a felhordás módjától függıen 

száradás: 24 óra, Átfesthetıség: 6 óra 

 


