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POTRZEBNE MATERIAŁY

Przykładowe zużycie produktów 
na 20 m2 dekoracji ściany*

PORADY STYLISTY WNĘTRZ
Farba dekoracyjna Royal Silk to gładka, cienkowarstwowa masa akrylowa z efektem metalicznym. Dzięki zawartości 
perłowych wypełniaczy, na dekorowanej powierzchni powstają migoczące refleksy, które zmieniają się w zależności 
od kąta padania światła. Można ją dodatkowo zabarwić Kolorantami z systemu Primacol decorative uzyskując tym 
sposobem dodatkowy efekt kolorystyczny. Farba Royal Silk nie tylko ozdabia dekorowaną powierzchnię, ale też po 
wyschnięciu tworzy trwałą i odporną na zmywanie powłokę. Prezentowany efekt dekoracyjny jest idealny w 
pomieszczeniach, które chcemy ozdobić i urządzić w sposób wyjątkowy, prestiżowy i nietuzinkowy. Dekorując 
wybrany fragment powierzchni np. kolumnę lub wnękę zaakcentujemy i wyróżnimy je na tle całego pomieszczenia.

www.unicell.com.pl

Royal Silk

Etap  1.

Etap  2.

Etap  3.

Powierzchnię przygotować i przy pomocy wałka malarskiego zagruntować  
lub  zabarwioną  na kolor zbliżony do Farby Royal Silk  (zdjęcie nr 1). 
Pozostawić do wyschnięcia (6 h). 

Za pomocą pacy weneckiej nałożyć warstwę na grubość nie większą niż 1 mm (zdjęcie nr 2). 
Czynność tę należy wykonywać na niewielkich obszarach i w różnych kierunkach. Zanim farba wyschnie 
(po kilku minutach od nałożenia), krawędzią czystej pacy wygładzić całą powierzchnię. Zabieg ten 
pozwala na wydobycie metalicznych refleksów farby.  Pozostawić do wyschnięcia (4 h).

W razie potrzeby nałożyć drugą warstwę i postępować analogicznie jak przy pierwszej jej 
warstwie (zdjęcie nr 3).  Pozostawić do wyschnięcia (24 h).

Farbą Gruntującą
Farbą Gruntującą Kolorantem

Farby Royal Silk 

Farby Royal Silk 

*

*  W przypadku użycia  Farby Royal Silk baza złota, należy zabarwić  Farbę Gruntującą Kolorantem piasek w proporcji 1 l  Farby
     i 10 ml  Kolorantu. W przypadku użycia  Farby Royal Silk baza srebrna, Farba Gruntująca nie wymaga barwienia .

WYKONANIE EFEKTU

  Wałek 
   malarski 

 
Farba

gruntująca

 
Farba

Royal Silk

POTRZEBNE NARZĘDZIA

Uwaga ! - Przed rozpoczęciem pracy na docelowej powierzchni należy koniecznie dokonać próby w niewidocznym miejscu, aby upewnić się co do uzyskanego finalnego efektu.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Unicell Poland Sp. z o.o.

łatwe
(amator)

trudne
(profesjonalista)

STOPIEŃ TRUDNOŚCI

* Przykładowe zużycie produktów może odbiegać od podanych danych, 
    w zależności od indywidualnego wykonania danego efektu.

Paca
wenecka

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 2

1
Farba Royal Silk - ok. 4 kg

. Farba gruntująca - ok. 2 l
2. 
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Etap  1.

Etap  2.

Etap  3.

Powierzchnię przygotować i przy pomocy wałka malarskiego zagruntować  zabarwioną 
(zdjęcie nr 1). Pozostawić do wyschnięcia (6 h). 

Za pomocą pacy weneckiej nałożyć warstwę  zabarwionej na grubość 
nie większą niż 1 mm (zdjęcie nr 2). Czynność tę należy wykonywać na niewielkich obszarach i w różnych 
kierunkach. Zanim farba wyschnie (po kilku minutach od nałożenia), krawędzią czystej pacy wygładzić 
całą powierzchnię. Zabieg ten pozwala na wydobycie metalicznych refleksów farby. 
Pozostawić do wyschnięcia (4 h).

W razie potrzeby nałożyć drugą warstwę zabarwionej i postępować analogicznie jak przy 
pierwszej jej warstwie (zdjęcie nr 3).  Pozostawić do wyschnięcia (24 h).

Farbą Gruntującą
Kolorantem burgund 

Farby Royal Silk Kolorantem burgund 

Farby Royal Silk 

Proporcje mieszanki:

Proporcje mieszanki:

 

 

1 l Farby Gruntującej + 10 ml Kolorantu

1 kg Farby Royal Silk + 40 ml Kolorantu

WYKONANIE EFEKTU

  Wałek 
   malarski 

 
Farba

gruntująca

POTRZEBNE NARZĘDZIA

Uwaga ! - Przed rozpoczęciem pracy na docelowej powierzchni należy koniecznie dokonać próby w niewidocznym miejscu, aby upewnić się co do uzyskanego finalnego efektu.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Unicell Poland Sp. z o.o.

łatwe
(amator)

trudne
(profesjonalista)

STOPIEŃ TRUDNOŚCI

* Przykładowe zużycie produktów może odbiegać od podanych danych, 
    w zależności od indywidualnego wykonania danego efektu.

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 2

 
Kolorant
burgund

1
Farba Royal Silk - ok. 4 kg

. Farba gruntująca - ok. 2 l
2
3. Kolorant burgund - ok. 5 szt.

. 

Royal Silk z Kolorantem

 
Farba

Royal Silk

Paca
wenecka
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