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EFEKT Grzebień
1. Przygotować ścianę tak jak do gładzi. Zagruntować i pozostawić do wyschnięcia.
2. Nanieść na ścianę cienką warstwę masy tynkowej, ściągnąć grzebieniem i pozostawić do wyschnięcia. Zagruntować i ponownie pozostawić do wyschnięcia.
3. Używając pędzla pomalować białą farbą z dodatkiem Pigmentu MIX (kolor różowy) i poczekać aż wyschnie.
4. Za pomocą wałka nałożyć kolejną warstwę - Glamour Eﬀect Lazura połysk z dodatkiem Glamour Eﬀect Księżycowy Pył (Różowa Planeta).

EFEKT Grzebień
1. Przygotować ścianę tak jak do gładzi. Zagruntować i pozostawić do wyschnięcia.
2. Nanieść na ścianę cienką warstwę masy tynkowej, ściągnąć grzebieniem i poczekać aż wyschnie. Zagruntować i zostawić do wyschnięcia.
3. Używając pędzla pomalować białą farbą z dodatkiem Pigmentu MIX (kolor piaskowy).
4. Po wyschnięciu, za pomocą wałka nałożyć kolejną warstwę - Glamour Eﬀect Lazura połysk z dodatkiem Glamour Eﬀect Księżycowy Pył (Złota Półkula).

EFEKT Retro
1. Przygotować ścianę tak jak do gładzi. Zagruntować i pozostawić do wyschnięcia.
2. Nanieść masę szpachlową tak jak do stiuków. Zagruntować i zostawić do wyschnięcia.
3. Pomalować farbą z dodatkiem Pigmentu MIX (kolor oliwkowy), przetrzeć gąbką i poczekać aż wyschnie.
4. Za pomocą wałka lub pędzla nanieść kolejną warstwę – Glamour Eﬀect Lazura matowa.

EFEKT Retro
1. Przygotować ścianę tak jak do gładzi. Zagruntować i pozostawić do wyschnięcia.
2. Nanieść masę szpachlową tak jak do stiuków. Zagruntować i pozostawić do wyschnięcia.
3. Pomalować farbą z dodatkiem Pigmentu MIX (kolor czerwony), przetrzeć gąbką i poczekać aż wyschnie.
4. Używając wałka lub pędzla nanieść kolejną warstwę – Glamour Eﬀect Lazura matowa z dodatkiem Glamour Eﬀect Metaliczny Blask (Czerwony Horyzont).

EFEKT Gnieciony papier
1. Przygotować ścianę tak jak do gładzi. Zagruntować i pozostawić do wyschnięcia.
2. Używając wałka lub pędzla nanieść grubą warstwę białej farby.
3. Na mokrą ścianę przykleić pognieciony i rozciągnięty pergamin, rozprasować wałkiem i poczekać aż wyschnie.
4. Za pomocą wałka lub pędzla pomalować farbą z dodatkiem Pigmentu MIX (kolor szaﬁrowy).
5. Przetrzeć gąbką i poczekać aż wyschnie.
6. Wałkiem nanieść kolejną warstwę – Glamour Eﬀect Lazura połysk z dodatkiem Glamour Eﬀect Metaliczny Blask (Srebro Alaski) i Glamour
Eﬀect Księżycowy Pył (Niebieska Poświata).

EFEKT Gnieciony papier
1. Przygotować ścianę tak jak do gładzi. Zagruntować i pozostawić do wyschnięcia.
2. Używając wałka lub pędzla nanieść grubą warstwę białej farby.
3. Na mokrą ścianę przykleić pognieciony i rozciągnięty gruby pergamin, rozprasować wałkiem i poczekać aż wyschnie.
4. Za pomocą wałka lub pędzla pomalować farbą z dodatkiem Pigmentu MIX (kolor czarny).
5. Przetrzeć gąbką i pozostawić do wyschnięcia.
6. Za pomocą wałka nanieść kolejną warstwę – Glamour Eﬀect Lazura połysk z dodatkiem Glamour Eﬀect Metaliczny Blask (Srebro Alaski)
i Glamour Eﬀect Księżycowy Pył (Kosmiczna Odyseja).

Nieograniczone
możliwości

Niebanalna
propozycja

Sam zdecyduj, jaki kolor chcesz uzyskać. Swobodnie wybieraj z gamy 29 kolorów, które
przygotowaliśmy z myślą o Tobie.

Rozświetl swoje wnętrze feerią wyszukanych efektów!
Wypełnij je subtelnym blaskiem.
Nadaj mu atmosferę nowoczesności i luksusu.
Linia Glamour Eﬀect to doskonała propozycja do niebanalnego malowania ścian.
Teraz możesz mieć gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
Dostępne efekty:
- Metaliczny Blask
- Księżycowy Pył

Daj ponieść się fantazji! Pigment MIX to wyrób także dla tych, którzy nie zadowolą się
gotowymi seryjnymi rozwiązaniami. Bądź kreatywny! Dodaj pigmenty Pigment MIX
i stwórz własne, oryginalne barwy, które sprawią, że Twoje wnętrze będzie miało
indywidualny, niepowtarzalny charakter.
Pigment MIX doskonale barwi farby wodne oraz większość farb rozpuszczalnikowych
(alkidowe, ftalowe, chlorokauczukowe, nitro).
Pigment MIX zastosowany do barwienia:
- wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych lakierów - daje efekt wybarwienia
transparentnego
- gruntu Grunt MIX - ogranicza przebijanie podłoża
- renowatora Fugaremix - odświeża lub zmienia kolor fugi
- lazury Glamour Eﬀect - nadaje malowanej powierzchni głębi koloru.

Metaliczny Blask

Lazura

jest podstawowym składnikiem większości efektów tworzonych z produktów Glamour Eﬀect.
W zależności od tego czy dodamy do niej brokat czy pigment, uzyskujemy inny efekt.
Do Lazury można dodać jednocześnie więcej niż jeden składnik. Jedyne o czym należy pamiętać,
to zachowanie odpowiednich proporcji.
Teraz nasze wnętrze może nie tylko wspaniale błyszczeć, ale również efektownie mienić się.
Lazura może być stosowana również samodzielnie. Powstaje wtedy dekoracyjna powłoka
zabezpieczająca powierzchnię przed zabrudzeniami, nadająca jej jednocześnie blask.
W ofercie dostępne są dwa rodzaje Lazury:

Glamour Eﬀect Metaliczny Blask dodany do Lazury tworzy atrakcyjne powierzchnie o efektownej
głębi oraz nadaje ścianom ciekawy, metaliczny wygląd. Dzięki niemu każde wnętrze będzie się
zmieniać w zależności od rodzaju zastosowanego oświetlenia. Stosując materiały z serii Glamour
Eﬀect możemy dowolnie komponować powierzchnie, które wpływają na niepowtarzalny charakter
pomieszczenia. Metaliczne cząstki zawarte w pigmencie sprawiają, że odpowiednio oświetlone
będą mocnym akcentem dekoracyjnym każdego wnętrza. Dekoracje ścienne wykonane przy
użyciu Glamour Eﬀect Metaliczny Blask bardzo dobrze komponują się zarówno z modernistycznym,
jak i klasycznym wystrojem. Opalizujące, metaliczne zdobienia idealnie współgrają ze szkłem
oraz stalą. Delikatnie mieniące się w kolorze srebra ściany stanowią bardzo dobre tło dla mebli
i dekoracji o prostej, ascetycznej formie. Z kolei złoto i brąz doskonale podkreślą charakter wnętrz
z minionych epok.
Dostępne pigmenty dekoracyjne Metaliczny Blask to: Złoto Pustyni, Czerwony Horyzont,
Brązowy Talizman, Srebro Alaski.

Lazura Połysk – tworzy błyszczącą powierzchnię o wzmocnionej odporności na zabrudzenia.
Lazura Mat – tworzy satynową powierzchnię odporną na zabrudzenia.

Księżycowy Pył
Seria metalicznych brokatów dodanych do Lazury sprawia, że ściana zaczyna delikatnie mienić się,
tworząc niepowtarzalny nastrój. Glamour Eﬀect Księżycowy Pył to niezwykłe kolory z migoczącymi
drobinkami, tworzące wyjątkową paletę barw. 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.
Właściwości Lazury z dodatkiem Glamour Eﬀect Księżycowy Pył, pozwalające uzyskać mieniącą się
powłokę, sprawiają, że jest ona szczególnie polecana do pomieszczeń reprezentacyjnych. Delikatna
struktura ściany oraz mieniące się drobinki wykonane przy użyciu Glamour Eﬀect Księżycowy Pył
dodanego do Lazury, sprawią, że pomieszczenia zyskają niezwykły blask i elegancję.
Dostępne brokaty Księżycowy Pył to: Złota Półkula, Zielona Galaktyka, Purpurowe Zaćmienie,
Niebieska Poświata, Miedziany Szlak, Kosmiczna Odyseja, Gwiezdna Bajka i Różowa Planeta.

