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    Elegance 

Farba dekoracyjna z efektem patyny, 
        uzyskiwanym metodą wielokrotnego przecierania.

Charakterystyka
Elegnace to  nowy  produkt  przeznaczony  do  dekoracji  wnętrz,  nadający  im  wyszukany,  subtelny
wygląd. Można dzięki niemu uzyskać wiele rozmaitych efektów wykończeniowych i dostosować je do
stylu i charakteru konkretnego wnętrza. 
Kolory i odcienie Elegance mogą być dowolnie stopniowane, a w końcowym efekcie ściany wyglądają
jakby były pokryte lekką patyną. Ewentualnie dodatkowe pokrycie ścian lakierem perłowym sprawia,
że dekoracja staje się bardzo oryginalna, zmieniająca się pod wpływem światła i kąta widzenia.
Farba  Elegance stworzona jest  z  myślą o dekoracji  najbardziej  wyrafinowanych wnętrz,  z  drugiej
strony,  jej  doskonałe  właściwości  techniczne  (wysoka  odporność  mechaniczna  i  zmywalność)
pozwalają na swobodne stosowanie jej także w miejscach publicznych o natężonym ruchu.
Przygotowanie podłoża:  Ściany nowe, gipsowane lub wyprawiane:
Nałożyć 1 warstwę impregracyjną Interfix lub Dialprim
Ściany stare:Wskazane jest starannie przygotowanie podłoża. Stare powłoki farb muszą bardzo 
dobrze przylegać, w przeciwnym razie należy je usunąć. Zmatowić stare powłoki syntetyczne. Nałożyć
na całą powierzchnię jednolitą warstwę Dialprim.
Sposób użycia:

1. Nałożyć wałkiem wełnianym 2 kolejne warstwy Fondo Elagance (rozcieńczone wodą 10%; 
czas schnięcia pomiędzy warstwami od 6 do 8 godz.), wygładzić natychmiast powierzchnie 
plastikową packą tynkarską wykonywać duże, koliste ruchy.

2. Wybranym kolorem farby Elegance wykonać tzw. „przecierkę” najlepiej miękką ściereczką, 
sztuczną kozią skórą itp. zastosować  w zależności od pożądanego efektu dekoracyjnego. 
Każdą warstwę  Elegance nakłada się wałkiem wełnianym o krótkim włosiu. „Przecierkę” 
wykonuje się ruchami okrężnymi. Po kilku minutach można zmniejszyć połysk poprzez lekkie 
ścieranie.

                  Efekt jednobarwny: 1 warstwa Elegance
a) efekt jednobarwny z odcieniami: 1 warstwa Elegance w kolorze bazowym 

zmieszanym z Elegance bezbarwną w stosunku 1:1
b) efekt dwubarwny: 2 warstwy Elegance, każda w innym kolorze
c) efekt perłowy: na zakończenie 1 warstwa lakieru perłowego Elegance również 

nakłada się wałkiem wełnianym o krótkim włosiu.

Dane techniczne:
Skład:produkt na bazie spoiwa akrylowego w emulsji i wybranych pigmentów (Fondo Elegance 
zawiera wsad obojętny granulowany)

Ciężar:    Elegance 1,00 kg/litr Fondo Elegance 1,05 kg/litr
Wydajność: Elegance 10 m²/litr Fondo Elegance 4-5 m²/litr (warstwy)
Zmywalność: bardzo wysoka (> 10.000 cykli wg Gardnera DIN 53778)
Wygląd: Powłoka gładka (lakier perłowy Elegance daje wygląd perłowy)
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