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EFEKT DEKORACYJNY
Efekt wyróżniający się metalicznym połyskiem i smugami imitującymi płytę 
aluminiową. Łatwy w aplikacji, nada pomieszczeniu nowoczesny wygląd oraz 
podkreśli jego industrialny charakter.

Skład zestawu
Produkty do wykonania efektu sprzedawane są w jednym opakowaniu:

- PRODUKT 1 – PATYNA PERŁOWA – opakowanie 650 ml
- PRODUKT 2 – PATYNA PERŁOWA 3D – opakowanie 350 ml
- zestaw narzędzi potrzebnych do wykonania dekoracji (pędzel 2 szt., taśma 
malarska, folia malarska).
Szczegółowe opisy i dane techniczne produktów zawartych w zestawie dostępne 
są w Kartach Technicznych tychże produktów. Produkt nr 1 i produkt nr 2 są 
fabrycznie zabarwione, gotowe do użycia. W razie potrzeby produkty przed 
aplikacją przemieszać.

Przygotowanie podłoża
Podłoże mogą stanowić: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne 
oraz wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygoto-
waniu. Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone 
z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb.

Wykonanie EFEKTU
Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania 
warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce! Zalecamy aby kolor 
powierzchni ściany był zbliżony do koloru efektu dekoracyjnego.
Aplikację produktów należy prowadzić etapami na niewielkich obszarach. PRO-
DUKT 1 nakładać pionowymi ruchami za pomocą pędzla. Jednocześnie na mokrą 
powierzchnię aplikować drugim pędzlem w znikomej ilości PRODUKT 2, formując 
smugi imitujące płytę aluminiową. Aby zatrzeć granicę między dwoma produk-
tami, od strony PRODUKTU 1 rozcierać pędzlem smugi krzyżowymi ruchami, ale 
zakończyć w kierunku pionowym. 
W trakcie pracy można dokładać na mokrą powierzchnię wybrany produkt, w za-
leżności od oczekiwań gotowego efektu. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Wymagania techniczne
Średnio zużywa się:
- PRODUKT 1 - ok. 650 ml/ 10 m² powierzchni, 
- PRODUKT 2 - ok. 350 ml/ 10 m² powierzchni. 
Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygoto-
wania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zużycie
Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, do-
tyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgod-
nie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej 
karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Aktualna dokumentacja 
techniczna produktu dostępna jest na www.fox-dekorator.pl.

Ważne informacje dodatkowe
Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, 
dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywa-
nia prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz 
z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą 
ważność. Aktualna dokumentacja techniczna produktu dostępna jest 
na www.fox-dekorator.pl.
Data aktualizacji: 2018-11-06. 

 Efekt ALUMINIUM
  SZCZOTKOWANE

nowoczesny efekt dekoracyjny  
(dostępny w jednym zestawie)


