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EFEKT DEKORACYJNY 
Nowoczesny efekt dekoracyjny, imitujący skrzący się śnieg. 

 

Skład zestawu 
EFEKT ŚNIEŻNY PYŁ: 

- PRODUKT 1 – INITIUM Farba Podkładowa – opakowanie 1000 ml 

- PRODUKT 2 – DIAMENTO 3D: white – opakowanie 1000 ml 

- pędzel płaski 7,6 cm do wykonania dekoracji 

Szczegółowe opisy i dane techniczne produktów zawartych w zestawie dostępne są w Kartach 

Technicznych tychże produktów. Produkt nr 1 i produkt nr 2 są gotowe do użycia. Przed 

rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji. 

 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod efekt mogą stanowić: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz 

wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu. Podłoże powinno 

być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność 

produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb. 
 

Wykonywanie 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 dekoracji. Jeżeli ściana jest w intensywnym kolorze, należy pomalować ją na 

biało. 

PRODUKT 1 nałożyć za pomocą wałka, na całą powierzchnię w dwóch warstwach.  

Następnie, gdy warstwa podkładowa wyschnie, nałożyć PRODUKT 2 za pomocą pędzla 

dołączonego do zestawu. Prace należy wykonywać etapami – za etap przyjmuje się wykonanie 

powierzchni o wielkości 1 m². Farbę należy nakładać pędzlem w postaci jednej warstwy. Po ok. 

2 minutach od nałożenia farby można przystąpić do jej modelowania. Uwaga: powierzchnia jest 

podatna na modelowanie przez około 15 minut. Farbę należy modelować suchym, płaskim  

pędzlem o krótkim, miękkim włosiu (dołączony do zestawu). Zależnie od efektu jaki chce się 

uzyskać, pędzel należy prowadzić ruchami równoległymi, skośnymi, okrężnymi lub krzyżowymi. 

Końcowy efekt dekoracyjny jest uzależniony od użytych narzędzi oraz inwencji osoby 

wykonującej dekorację. 

 

Zużycie 
Średnio zużywa się: 

- PRODUKT 1 ok. 0,2 l/m² (1 l produktu daje ok. 5 m² dekoracji),  

- PRODUKT 2 ok. 0,2 l/m² (1 l produktu daje ok. 5 m² dekoracji).  

Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od 

zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy. 
 

Ważne informacje dodatkowe 
Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania 

wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania 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. 
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