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ARTYKU  PROMOCYJNY MOTIP DUPLI

LAKIER Z EFEKTEM SP KA
CRACLE – CO TO JEST? 
Lakier z efektem sp ka  CRACLE to zupe -
nie nowy spray, który pozwala nam, w bar-
dzo atwy sposób, stworzy  modny efekt 
postarzaj cy vintage. Jest to efekt, który osi -
gniemy ju  w dwóch prostych krokach. Jako 
krok 1 u yj kolor bazowy, koniecznie marki 
DUPLI-COLOR w jako ci akrylowej lub nitro-
combi, zalecamy lakiery z serii PLATINUM, 
RAL-ACRYL, FLY lub Crafts. Dzi ki szerokiej 
gamie kolorystycznej wybór jest  nieograni-
czony. Krok 2 to na o enie lakieru z efektem 
sp ka  CRACLE, jako lakieru wierzchniego. 
To wszystko – mo na ju  obserwowa
pocz tek procesu tworzenia p kni  na ca ej
powierzchni.

WYBÓR KOLORÓW
Nowa linia lakierów z efektem sp ka
CRACKLE daje praktycznie niesko czone 
mo liwo ci po cze  kolorystycznych. Z zale-
dwie czterech dost pnych kolorów tj. czarny, 
bia y, szary i niebieski, dzi ki mo liwo ci ze-
stawiania ich z dowolnymi lakierami DUPLI-
COLOR (na bazie akrylowej lub nitro-kombi) 
mamy mo liwo  osi gni cia nieograniczonej 
ilo ci nowych barw na ró nych powierzch-

niach. Wystarczy wybra  kolor podstawowy 
(do kroku 1) i pokry  odpowiednim lakierem 
z efektem sp ka  CRACKLE (krok 2).

WSKAZÓWKA: Efekt sp ka  b dzie tym le-
piej widoczny, je eli zastosujemy du e zró -
nicowanie kolorystyczne lakierów z kroku 
1 i z kroku 2.

JAK UZYSKA  EFEKT 
SP KA ?
W celu osi gni cia efektu sp ka  koniecz-
ne jest zastosowanie, jako kroku 1, lakieru 
DUPLI-COLOR na bazie akrylowej lub 
nitro-kombi (z serii PLATINUM, RAL-ACRYL, 
FLY lub Crafts). Powierzchni  nale y pokry
dwoma warstwami natrysku krzy owego, 

aby osi gn  odpowiedni  grubo  pow oki 
i dok adne pokrycie. Dla uzyskania opty-
malnego efektu lakier pozostawiamy do wy-
schni cia przez oko o 45 minut. Po tym cza-
sie, maksymalnie do 72 godzin, przechodzimy 
do kroku 2. Na uprzednio pomalowan  po-
wierzchni  nak adamy lakier z efektem sp -
ka  CRACKLE, od 1 do 2 grubych warstw, 
w niewielkim odst pie czasu. Mo na równie
zastosowa  wi cej warstw lakieru z efektem 
sp ka  CRACKLE, im wi cej warstw obu la-
kierów zastosujemy, to osi gniemy bardziej 
charakterystyczny efekt dekoracyjny.

WSKAZÓWKA: W celu zapewnienia d ugo-
trwa ej ochrony lakier z efektem sp ka  na-
le y zabezpieczy  lakierem DUPLI-COLOR 
Zapon Spray, akrylowym lakierem bezbarw-
nym lub 2K Super Clear Coat, który trwale 
uszczelnia pomalowan  powierzchni .

Lakier z efektem sp ka  CRACKLE EFFECT
Dwuwarstwowy efekt sp ka  dla niepowtarzalnych dekoracji
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