
Dekoracyjny efekt stworzony z wodorozcieńczalnej farby epoksydowej, 
dwuskładnikowej i masy dekoracyjnej Oxidecor Extra Fine zawierającej prawdziwy metal 
o drobnej granulacji. Przy pomocy tych produktów można uzyskać niepowtarzalny efekt 
wtopionej rdzy na gładkiej powierzchni o dowonym kolorze charakteryzujący
się bardzo wysokimi parametrach wytrzymałościowymi. System może być nanoszony 
pacą, wałkiem i pędzlem na wszystkie rodzaje podłoży takie jak: podłogi, ściany, 
kaloryfery, drzwi, metal, poręcze, płyty meblowe, lampy, przedmioty dekoracyjne
w pomieszczeniach loftowych etc., przeznaczony do malowania ochronnego powierzchni 
betonowych i metalowych wewnątrz budynków.

EPOXON
FONDO A+B
gruntowanie

1kg / 15m2 gotowy do użycia szczotka
(ławkowiec)

Do bieżącego wykorzystania zmieszać 1kg gruntu z 0,21kg 
katalizatora. Tak przygotowany produkt nanieść na podłoże, 
dokładnie wcierając ławkowcem. Gruntowanie wzmacnia i 
zapobiega nadmiernej chłonności, wiążąc podłoże zwiększa 
przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw. Przygotowaną 
partię materiału należy wykorzystać w ciągu 1 godzin.

Następna 
warstwa po 20h, 
ale nie później niż 
po 48h. Pełne 
utwardzenie 7 dni1

SYSTEM: EPOXON FONDO / EPOXON / OXIDECOR EXTRA FINE /
AKTYWATOR NEW

EPOKSYDOWY EFEKT RDZY
EPOXON + OXIDECOR EXTRA FINE

pacą:
gotowy do użycia

natryskowo, 
paca, pędzel, 
ławkowiec, wałek

EPOXON
warstwa 
podkładowa

1kg / 8-10m2 gotowy do użycia,
ew. 0-10%

wałek, pędzel, 
natryskowo

Do części A (żywica) dodać część B (katalizator) i dokładnie 
wymieszać. Na przygotowane podłoże nanieść warstwę Epoxon. 
Przygotowaną partię materiału należy wykorzystać w 
ciągu 1 godzin.

Następna 
warstwa po 20h, 
ale nie później 
niż po 48h. 
Pełne 
utwardzenie 7 
dni
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EPOXON
warstwa 
właściwa

1kg / 8-10m2 gotowy do użycia,
ew. 0-10%

wałek, pędzel, 
natryskowo

Do części A (żywica) dodać część B (katalizator) i dokładnie 
wymieszać. Przygotowaną partię materiału należy 
wykorzystać w ciągu 1 godzin. Następnie na fragment 
powierzchni nanieść cienką warstwę Epoxon i połączyć miejscowo 
z masą Oxidecor Extra Fine. Po nałożeniu fragmentu, należy zrosić 
aktywatorem (patrz poniżej warstwa aktywująca 4). Pracę 
wykonujemy etapami nakładając poszczególne fragmenty, aż do 
ukończenia całej powierzchni. W przypadku dużych powierzchni 
należy pamiętać o zastosowaniu aktywatora przed wyschnięciem, 
który jest opisany w kolejnej warstwie. W przypadku wystąpienia 
śladów nanoszenia aktywatora powierzchnię można przegładzić 
wałkiem.

Następna 
warstwa po 20h, 
ale nie później 
niż po 48h. 
Pełne 
utwardzenie 7 
dni
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OXIDECOR 
EXTRA FINE 
warstwa 
podkładowa

pacą lub pędzlem:
w zależności od

gęstości wzoru.

Przy pokryciu 75%

powierzchni rdzą

ok. 1kg / 4m2

W CELU MOCNEGO WYBARWIENIA ZALECA SIĘ NANOSIĆ CIENKĄ WARSTWĘ OXIDECOR EXTRA FINE

AKTYWATOR
LAZUR
warstwa
aktywująca do
zastosowania
na mokre lub
suche podłoże

AKTYWATOR
NEW
warstwa
aktywująca do
zastosowania
na mokre
podłoże

1l / 10m² gotowy do użytku
pędzlem:
10-20% wodą
natryskowo:
20-30% wodą

zraszacz Na lekko podsychającą warstwę Oxidecor E, nanieść przy pomocy
atomizera Aktywator LAZUR lub NEW. Należy pamiętać, że ilość
i częstotliwość użycia aktywatora zależy od warunków i czasu
schnięcia warstwy w jakim jest on nanoszony, im wolniej będzie
przebiegało schnięcie, tym więcej wystąpi przebarwień. Mają na
to wpływ czynniki takie jak: wilgotność, temperatura, przeciągi.
Nie należy wykonywać prac na: słońcu, deszczu, wietrze i mrozie.
Pierwsza aplikacja powinna być w miarę równomierna dla całej
powierzchni. Przed ostatecznym wyschnięciem, Aktywator
nanosić dodatkowo kilkukrotnie na całej warstwie lub punktowo
w celu spotęgowania efektu rdzy. Następnie pozostawić całość do
wyschnięcia. Jeśli efekt nie będzie zadowalający można dodatkowo
nanieść warstwę Aktywator LAZUR na już wyschnięte podłoże.

całkowicie 48h

1l / 10m² got. do użytku Następną 
warstwę 
nakładać po 
40h, ale nie 
później niż po 
48h



Dekoracyjny efekt stworzony z wodorozcieńczalnej farby Terra lub Eco12
i masy dekoracyjnej Oxidecor Extra Fine zawierającej prawdziwy metal 
o drobnej granulacji. Przy pomocy tych produktów można uzyskać niepowtarzalny efekt 
wtopionej rdzy na gładkiej powierzchni o dowonym kolorze charakteryzujący
się bardzo wysokimi parametrach wytrzymałościowymi. System może być nanoszony 
pacą, wałkiem i pędzlem na wszystkie rodzaje podłoży takie jak: podłogi, ściany, 
kaloryfery, drzwi, metal, poręcze, płyty meblowe, lampy, przedmioty dekoracyjne
w pomieszczeniach loftowych etc., przeznaczony do malowania ochronnego powierzchni 
betonowych i metalowych wewnątrz budynków.

SYSTEM: EPOXON FONDO / TERRA lub ECO12 / OXIDECOR EXTRA FINE /
AKTYWATOR NEW / AKTYWATOR LAZUR

EFEKT RDZY NA FARBIE
TERRA lub ECO12 + OXIDECOR EXTRA FINE

1l / 40m2 Dodać 4l wody do 1l 
gruntu

szczotka
(ławkowiec)
wałek dla 
podłoży słabych

Podłoże chłonne (stabilne), należy zagruntować stosując 
rozcieńczony koncentrat MFA Classic 1:4 z wodą. Nanosić grunt za 
pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie 
wzmacnia powierzchnię i zwiększy przyczepność oraz wydajność 
kolejnych warstw.

4 - 6h

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

(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)

1

1

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.

(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)

MFA WHITE
gruntowanie 
kryjące

po rozcieńczeniu 
50-100% wodą
1l / 15-20m2
Bez rozcieńczenia 
8-10m2

Dodać od 0 do 100% 
wody.
max. 1l wody do 1l 
gruntu

szczotka
(ławkowiec)
wałek dla 
podłoży słabych

4 - 6h

1

MFA WHITE, biały grunt z możliwością barwienia, polecany przed 
każdym malowaniem dla ujednolicenia powierzchni szczególnie 
przy zmianie dotychczasowego koloru ścian. Stosowany jest 
również pod intensywne, trudno kryjące kolory. Grunt rozcieńczać 
max. 100% z wodą, nanosić za pomocą ławkowca, dokładnie 
wcierając w stabilne podłoże. Może być nanoszony wałkiem bez 
rozcieńczania jako farba wewnętrzna lub podkład gruntujący.

1l / 12m2 dodać max. 5% wody wałek, natrysk 8h
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MFA 
CLASSIC
gruntowanie 
bezbarwne

Na przygotowane podłoże nanosimy warstwę wybranej farby 
podkładowej, którą rozcieńczamy max. 5% wodą. Wstępnie 
zaczynamy od malowania powierzchni niedostępnych dla dużego 
wałka (wewnętrzne narożniki ścian, przy listwach podłogowych, 
wokól kontaktów, itp.). Następnie malujemy równomiernie 
zaczynając od góry do dołu bez przerywania prac, aż do 
ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania należy na 
bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do podsychającej 
warstwy.

pacą:
gotowy do użycia

natryskowo, 
paca, pędzel, 
ławkowiec, wałek

W zależności od pożądanego efektu końcowego należy zaplanować
rozmieszczenie nanoszonej masy do efektu rdzy, pozostawiając
widoczne fragmenty podłoża. Na przygotowane podłoże nanieść
w wybranych miejscach cienką warstwę Oxidecor Extra Fine.
Po nałożeniu fragmentu, należy zrosić aktywatorem (patrz poniżej
warstwa aktywująca 4). Pracę wykonujemy etapami nakładając
poszczególne fragmenty, aż do ukończenia całej powierzchni.
W przypadku użycia Aktywatora NEW należy pamiętać
o zastosowaniu go przed wyschnięciem (jest opisany w kolejnej
warstwie). W przypadku wystąpienia zacieków z aktywatora
powierzchnię można przegładzić wałkiem.

Na lekko podsychającą warstwę Oxidecor E, nanieść przy pomocy
atomizera Aktywator NEW. Należy pamiętać, że ilość i częstotliwość
użycia aktywatora zależy od warunków i czasu schnięcia warstwy
w jakim jest on nanoszony, im wolniej będzie przebiegało schnięcie,
tym więcej wystąpi przebarwień. Mają na to wpływ czynniki
takie jak: wilgotność, temperatura, przeciągi. Nie należy
wykonywać prac na: słońcu, deszczu, wietrze i mrozie. Pierwsza
aplikacja powinna być w miarę równomierna dla całej powierzchni.
Następnie pozostawić całość do wyschnięcia. Jeśli efekt nie będzie
zadowalający można dodatkowo nanieść warstwę Aktywator LAZUR
na już wyschnięte podłoże.
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OXIDECOR 
EXTRA FINE 
warstwa 
podkładowa

pacą lub pędzlem:
w zależności od

gęstości wzoru.

Przy pokryciu 75%

powierzchni rdzą

ok. 1kg / 4m2

W CELU MOCNEGO WYBARWIENIA ZALECA SIĘ NANOSIĆ CIENKĄ WARSTWĘ OXIDECOR EXTRA FINE

AKTYWATOR
LAZUR
warstwa
aktywująca do
zastosowania
na mokre lub
suche podłoże

AKTYWATOR
NEW
warstwa
aktywująca do
zastosowania
na mokre
podłoże

1l / 10m² gotowy do użytku
pędzlem:
10-20% wodą
natryskowo:
20-30% wodą

zraszacz

1l / 10m² got. do użytku

4

TERRA lub
ECO 12
warstwa
właściwa

1l / 12m2 dodać max. 5% wody wałek, natrysk 8h

2

Na dobrze przygotowane podłoże nanosimy kolejną warstwę 
farby, którą rozcieńczamy max. 5% wodą. Wstępnie 
zaczynamy od malowania powierzchni niedostępnych dla dużego 
wałka (wewnętrzne narożniki ścian, przy listwach podłogowych, 
wokól kontaktów, itp.). Następnie malujemy równomiernie 
zaczynając od góry do dołu bez przerywania prac, aż do 
ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania należy na 
bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do podsychającej 
warstwy.

TERRA lub
ECO 12
warstwa
właściwa


