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MARKA PRIMACOL® DECORATIVE  

PRODKUT DecorMix 

Efekt strukturalny 

 

 Odporny na szorowanie 

 Doskonałe krycie 

 

POJEMNOŚĆ 2* 0,85l  ± 5% 

WŁAŚCIWOŚCI Produkt  jest w pełni naturalny i może być stosowany do każdego rodzaju farby wodnej, 

zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Zaleca się używanie farb akrylowych 

dobrej jakości. Środek nie wpływa na kolor ani właściwości farby. Dostępne uziarnienie 

DecoMix: drobne i średnie ziarno. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Do osobnego, większego pojemnika powoli wlewać farbę. Ciągle mieszając dodać wymaganą 

ilość DecorMix. Dodatek powinien być wymieszany starannie. Należy zawsze stosować się do 

zaleceń producenta farby. Farbę najlepiej nanosić za pomocą wałka o krótkiej lub średniej 

długości włosia, bądź też wałka strukturalnego, od dołu ku górze, w różnych kierunkach. 

Standardową strukturę uzyskuje się poprzez dodanie jednej torebki dodatku na 3,5 - 5 litrów 

farby. Przed wykonaniem właściwego wymalowania, wskazane jest przeprowadzenie próby 

w niewidocznym miejscu, w celu zapoznania się z techniką nakładania DecorMixu. W 

przypadku nierównomiernego rozprowadzenia struktury, można nanosić kolejne warstwy 

farby, po wyschnięciu pierwszej. Poprzez zmiany proporcji ziarna do farby, można uzyskać 

różne efekty dekoracyjne. Wydajność zależy między innymi od efektu jaki chcemy uzyskać 

oraz grubości warstwy. 

DecorMix może być stosowany na różnego rodzaju powierzchnie: tynki, beton, cegły, gips.  

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże powinno być zagruntowane oraz czyste, suche, stabilne. 

SKŁADOWANIE Przechowywać w temperaturze 5–35oC, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych, 

oryginalnych opakowaniach. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Okres trwałości wynosi 10 lat od 

daty produkcji. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny (BHP). Produkt niepalny i nie klasyfikowany 

jako niebezpieczny dla środowiska. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć skórę wodą z 

dodatkiem środków myjących. W przypadku dostania się produktu do dróg oddechowych 

oczyścić je za pomocą wody, unikać powtarzającego się kontaktu z pyłem, przemyć je 

natychmiast dużą ilością ciepłej wody. W przypadku połknięcia wypić dużą ilość wody, 

wypłukać gardło, w razie większej ilości połkniętego produktu skontaktować się z lekarzem. 
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DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny 
Przetworzone skały wulkaniczne 

Gęstość 0,08 – 0,15 g/cm3 

Kolor  
Biały/ szary granulat 

Sposób nanoszenia Wałek strukturalny, wałek z 

krótkim lub średnim 
włosiem 

Zapach 
Brak  

Wydajność przy 2 

warstwach 

15 – 25 m2 z 2 saszetek 

 

 

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


