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Lakier z efektem spÚkañ CRACKLE EFFECT

Dwuwarstwowy efekt spÚkañ dla niepowtarzalnych dekoracji

aby osiÈgnÈÊ odpowiedniÈ gruboĂÊ powïoki
i dokïadne pokrycie. Dla uzyskania optymalnego efektu lakier pozostawiamy do wyschniÚcia przez okoïo 45 minut. Po tym czasie, maksymalnie do 72 godzin, przechodzimy
do kroku 2. Na uprzednio pomalowanÈ powierzchniÚ nakïadamy lakier z efektem spÚkañ CRACKLE, od 1 do 2 grubych warstw,
wbniewielkim odstÚpie czasu. Moĝna równieĝ
zastosowaÊ wiÚcej warstw lakieru z efektem
spÚkañ CRACKLE, im wiÚcej warstw obu lakierów zastosujemy, to osiÈgniemy bardziej
charakterystyczny efekt dekoracyjny.
WSKAZÓWKA: W celu zapewnienia dïugotrwaïej ochrony lakier z efektem spÚkañ naleĝy zabezpieczyÊ lakierem DUPLI-COLOR
Zapon Spray, akrylowym lakierem bezbarwnym lub 2K Super Clear Coat, który trwale
uszczelnia pomalowanÈ powierzchniÚ. }

LAKIER Z EFEKTEM SP}KA
CRACLE – CO TO JEST?
Lakier z efektem spÚkañ CRACLE to zupeïnie nowy spray, który pozwala nam, w bardzo ïatwy sposób, stworzyÊ modny efekt
postarzajÈcy vintage. Jest to efekt, który osiÈgniemy juĝ w dwóch prostych krokach. Jako
krok 1 uĝyj kolor bazowy, koniecznie marki
DUPLI-COLOR w jakoĂci akrylowej lub nitrocombi, zalecamy lakiery z serii PLATINUM,
RAL-ACRYL, FLY lub Crafts. DziÚki szerokiej
gamie kolorystycznej wybór jest nieograniczony. Krok 2 to naïoĝenie lakieru z efektem
spÚkañ CRACLE, jako lakieru wierzchniego.
To wszystko – moĝna juĝ obserwowaÊ
poczÈtek procesu tworzenia pÚkniÚÊ na caïej
powierzchni.

niach. Wystarczy wybraÊ kolor podstawowy
(do kroku 1) i pokryÊ odpowiednim lakierem
zbefektem spÚkañ CRACKLE (krok 2).
WSKAZÓWKA: Efekt spÚkañ bÚdzie tym lepiej widoczny, jeĝeli zastosujemy duĝe zróĝnicowanie kolorystyczne lakierów z kroku
1bibzbkroku 2.

WYBÓR KOLORÓW
Nowa linia lakierów z efektem spÚkañ
CRACKLE daje praktycznie nieskoñczone
moĝliwoĂci poïÈczeñ kolorystycznych. Z zaledwie czterech dostÚpnych kolorów tj. czarny,
biaïy, szary i niebieski, dziÚki moĝliwoĂci zestawiania ich z dowolnymi lakierami DUPLICOLOR (na bazie akrylowej lub nitro-kombi)
mamy moĝliwoĂÊ osiÈgniÚcia nieograniczonej
iloĂci nowych barw na róĝnych powierzch-
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BUDUJEMY DOM
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JAK UZYSKAm EFEKT
SP}KA?
W celu osiÈgniÚcia efektu spÚkañ konieczne jest zastosowanie, jako kroku 1, lakieru
DUPLI-COLOR na bazie akrylowej lub
nitro-kombi (z serii PLATINUM, RAL-ACRYL,
FLY lub Crafts). PowierzchniÚ naleĝy pokryÊ
dwoma warstwami natrysku krzyĝowego,
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