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GLAMOUR EFFECT – Księżycowy Pył  
 

 

Opis produktu:  

 Glamour Effect Księżycowy Pył to pigmenty dekoracyjne w postaci metalicznych brokatów 

do tworzenia oryginalnych efektów dekoracyjnych. 

 Rozświetla wnętrza i podkreśla charakter zdobionych powierzchni. 

 W ofercie dostępne jest 8 kolorów metalicznych brokatów Księżycowy Pył: Złota Półkula, 

Zielona Galaktyka, Purpurowe Zaćmienie, Błękitna Poświata, Miedziany Szlak, Kosmiczna 

Odyseja, Gwiezdna Bajka i Różowa Planeta. 

 Do stosowania z Glamour Effect Lazura, innymi lakierami wodorozcieńczalnymi lub 

transparentnymi farbami dyspersyjnymi.  

 

Przeznaczenie:  

Metaliczne brokaty Glamour Effect Księżycowy Pył po dodaniu do Lazury służą do tworzenia 

oryginalnych efektów dekoracyjnych wewnątrz pomieszczeń na powierzchniach uprzednio 

pomalowanych farbami białymi lub kolorowymi. Zastosowanie Glamour Effect Księżycowy Pył daje 

możliwość uzyskania różnorodnych efektów optycznych, które odmienią charakter każdego wnętrza. 

Błyszczące drobinki zawarte w Glamour Effect Księżycowy Pył dodane do Lazury sprawią, że powłoki 

nabiorą delikatnego blasku. Jest to szczególnie istotne, gdy chcemy zaakcentować tylko niewielkie 

fragmenty powierzchni lub elementy dekoracyjne, takie jak filary czy wnęki. 

 

Sposób stosowania:  

Glamour Effect Księżycowy Pył należy dodać do Glamour Effect Lazury bezpośrednio przed użyciem 

i dokładnie wymieszać. Przed aplikacją należy wykonać próbę na małej powierzchni w celu uzyskania 

zamierzonego efektu. Brokaty Glamour Effect Księżycowy Pył  można dodawać również do innych lazur, 

lakierów wodnych i transparentnych farb dyspersyjnych po uprzednim sprawdzeniu zgodności. 

Minimalny dodatek - 1 opakowanie (10 g), maksymalny - 7 opakowań (70 g) na 1 puszkę Lazury 750 

ml. Nakładać cienką warstwę na pomalowaną wcześniej odpowiednim kolorem ścianę. W zależności 

od oczekiwanego efektu można stosować nanoszenie pędzlem, wałkiem, gąbką (tamponowanie, 

wcieranie) lub pacą.  

 

Transport i przechowywanie:  

Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5oC 

do +40oC. 

 

Opakowania: 

Pojemnik 2 x 5 g  

Karton zbiorczy: 6 szt. 
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Okres gwarancji:  

bezterminowo 

 

Atesty: 

Atest Higieniczny PZH 

 
 

Dane techniczne:  

Stan skupienia granulat o średnicy ziaren ok. 0,2 mm 

Barwa złota, zielona, czerwona, błękitna, brązowa, 
srebrna, fioletowa, różowa 

Zapach  bezwonny 

Gęstość (20oC) ok. 1,4 ±0,1 g/cm3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie 

z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej 

Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta. 


