
Efekt dekoracyjny, wyglądem odzwierciedlający efekt deskowania, który
może być stosowany na wszystkich podłożach wewnętrzno zewnętrznych
tj. tynki cementowo-wapienne, płyty k-g, metal, płyty HDF, MDF, płyty
cementowo-wiórowe systemów wentylowanych. Możemy go aranżować na całych
ścianach lub tylko na niektórych elementach zabudowy, np. przegrodach między
balkonami, ściankach działowych w: mieszkaniach, biurach czy budownictwie
przemysłowym, industrialnym. Włącza do wystroju surowy element dekoracyjny,
wprowadza powiew przeszłości, idealny dla stylów z poprzednich epok, nowoczesnych,
loftowych, muzealnych, wnętrzom dodaje nieco tajemniczości. Łatwy do uzyskania
efekt dekoracyjny.

MFA PLUS
gruntowanie 
bezbarwne

1l / 30m2
(po rozcieńczeniu 
1 do 3 z wodą)

Dodać max. 3l wody do 
1l gruntu

szczotka
(ławkowiec)
wałek dla 
podłoży słabych

7-8h

1

SYSTEM: MFA PLUS/ PRIMER BLC/OXIDECOR W/A18

OXIDECOR W
LEGNATO

Podłoża chłonne, tzw. słabe oraz powierzchnie starych ścian, 
zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA PLUS, rozcieńczonego 
max 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie 
wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega 
nadmiernej chłonności, głęboko penetrując i wiążąc podłoże,
zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.

12h
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OXIDECOR 
W
warstwa 
dekoracyjna

1l / 10-12m2 10-20% wodą szczotka
(ławkowiec), 
stempel do efektu
legnato

Wstępnie należy zaplanować podział efektu deskowania
tworząc przerwy pomiędzy warstwami. Następnie przy pomocy
taśmy malarskiej, oddzielić co drugą deskę. Na przygotowane
fragmenty powierzchni, nanosimy farbę dekoracyjną Oxidecor W
w wybranym kolorze. Za pomocą ławkowca nanosimy
farbę na przygotowaną powierzchnię ściany, następnie gumowym
stemplem do efektu Legnato tworzymy wzór. Czynność tą
wykonujemy partiami w formie pasów, formując wzór
prowadzimy przyrząd zmiennym ruchem. Powyższą pracę
wykonujemy cyklicznie, aż do ukończenia całej powierzchni.

Przed użyciem impregnatu należy powierzchnię dokładnie odpylić 
i oczyścić, najlepiej za pomocą pędzla, miękkiej szczotki lub 
szmatki bawełnianej. A18 gruntuje i impregnuje powierzchnię. 
Przed rozpoczęciem pracy, należy lakier rozcieńczyć 1:1 max. 
1:1,5 wodą i dobrze wymieszać. Produkt nanieść wałkiem i 
rozprowadzić równomiernie na powierzchni. Pracę wykonujemy 
etapami, aż do jej całkowitego ukończenia.

24h (przy 
temperaturze ok. 
23'C. Przy niższej 
temperaturze 
czas ulega 
wydłużeniu)

A18
impregnacja

1l /10-20m2 max. 100% wody wałek, pędzel, 
szczotka 
(ławkowiec)
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PRIMER BLC 1kg / 12m² got. do użycia,
ew. do 5%

szczotka
(ławkowiec)

min. 8hPrimer BLC należy rozcieńczyć 0-5% z wodą i dobrze 
wymieszać. Następnie nanieść za pomocą ławkowca zgodnie z 
kierunkiem późniejszej warstwy dekoracyjnej. Powstała 
powierzchnia kwarcowa zwiększa przyczepność i ułatwi nam 
nanoszenie kolejnych warstw.

warstwa
podkładowa
kwarcowa

(podczas aplikacji
rozcieńczony produkt
należy regularnie
mieszać)

LUMICCA
PATINA
impregnacja

max. 100% wodą 24h
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Przed użyciem impregnatu należy powierzchnię dokładnie odpylić i 
oczyścić, najlepiej za pomocą pędzla lub miękkiej szczotki. Na 
oczyszczone podłoże nanieść Lumicce Patina za pomocą pędzla lub 
Euromala, dokładnie wcierając w podłoże. Na miejsca narażone na 
zabrudzenia zaleca się nanieść dodatkową warstwę Lumicca 
Patina.

pędzel, szczotka 
- zmiotka, 
szmatka 
bawełniana, 
euromal (do 
gładkich 
powierzchni)

ok. 10 -20m²/1l
(na warstwę)
zależnie od
rozcieńczenia)

LUB


