
EFEKT  
BETONOWYCH PŁYT

Kontakt Grunt  

Primacol Decorative 

wydajność:  
1 m² +/- 0,15 kg

Farba betonowa 

Primacol Decorative

wydajność:  
1 m² +/- 2 kg

Lakier dekoracyjny
Primacol Decorative

wydajność:  
1 m² +/- 0,1 l

(przy jednej warstwie)

WAŁEK MALARSKI

PACA PLASTIKOWA

PĘDZEL

PACA WENECKA

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

NIEZBĘDNE PRODUKTY:

KROK PO KROKU

KROK 2  
Nałóż Farbę betonową

• używając wałka malarskiego nałóż I warstwę Farby betonowej
• zanim farba wyschnie wygładź powierzchnię pacą plastikową
• jednorazowo pracuj na powierzchni około 1 m²
• powierzchnie pokryte farbą łącz z sobą metodą „mokre na 

mokre”
• po pokryciu całej ściany odczekaj 24 godziny

KROK 3  
Wykonaj efekt dekoracyjny

• posługując się wałkiem malarskim nałóż II warstwę Farby be-
tonowej

• rób to tak, by nie pokrywać ściany w całości, a pozostawiać 
miejscami drobne ubytki

• dzięki temu otrzymasz betonowe wżery
• następnie wyrównaj powierzchnię pacą plastikową przykładając 

ją do ściany na płasko
• jednorazowo pracuj na powierzchni około 1 m2
• miejsca pokryte farbą łącz z sobą metodą „mokre na mokre”
• jednocześnie wygładzaj powierzchnię pacą wenecką
• odczekaj około 10-15 minut i ponownie wygładź powierzchnię 

pacą wenecką
• po upływie około godziny dotknij ściany
• farba powinna być na tyle „sucha”, aby nie brudziła dłoni, a na jej 

powierzchni nie pozostawały ślady palców
• zmierz ścianę i podziel na równe prostokąty 
• zaznacz na powierzchni punkty, które posłużą do stworzenia 

łączeń płyt
• weź długą poziomicę i posługując się np. płaskim śrubokrętem 

delikatnie wydrap na powierzchni wspomniane prostokąty
• pozostaw ścianę do wyschnięcia na 24 godziny
• zdrap szpachelką nierówności z wydrapanych fug
• przetrzyj ścianę suchym pędzlem aby pozbyć się luźnych ziaren 

farby
• za pomocą wałka malarskiego zabezpiecz powierzchnię Lakierem 

dekoracyjnym
• gotowy efekt dekoracyjny otrzymasz po upływie 24 godzin

KROK 1  
Przygotuj podłoże 

• powierzchnia powinna być: sucha, gładka, wolna od kurzu, farb  
i klejów

• zabezpiecz podłoże min. jedną warstwą preparatu Kontakt Grunt
• odczekaj 12 godzin


