
Nakładanie farby- aplikacja

- Efekt Rdzy albo Zielonej Patyny uzyskuje się nakładając farbę oksydacyjną na suchą i czystą 

ścianę (nowo położone tynki powinny wysychać przez conajmniej 3-4 tygodnie).
- Przed nałożeniem farby na ścianę, należy usunąć z niej wszelkie nierówności, brud oraz resztki 

starej farby.
- Następnie ścianę należy pokryć substancją gruntującą i izolacyjną ISOFARB ACR-2. Ważne jest 

to przy szczególnie nasiąkliwych powierzchniach, w przypadku tynków malowanych słabą farbą-
temperą lub tynków gładzonych oraz płyt gipsowo -kartonowych.

1. Najpierw nakładamy 1-2 warstwy farby białej FONDO VEICOT.

2. Następnie nakładamy pierwszą warstwę oksydacyjnej Efektu Rdzy albo Zielonej Patyny przy 
pomocy szczotki lub wałka na ścianę. Po 4 godzinach nakładamy drugą warstwę, zwracając 

uwagę na właściwe rozcieńczenie farby.
3. Potem należy nałożyć OXIDANT LIQUID (jeszcze na mokrą ścianę), przy pomocy gąbki 

(przytykając ją do ściany) lub przy pomocy szczotki albo przy pomocy odpowiedniego do 
natryskiwania sprzętu (tzw. sprejowanie) .                                                                                                     

Jeżeli chcemy dodatkowo uwydatnić efekt oksydacji ściany, należy nanieść na nią kolejną 
warstwę OXYDANT LIQUID.

      Końcowy efekt oksydacji może się różnić wzajemnie od siebie ze względu na ilość nałożonych         
      warstw oraz sposób ich nakładania na ścianę.
-  Zachęcamy Państwa, aby przed rozpoczęciem nakładania farby oksydacyjnej na ścianę,     

wykonać próbę  grubości i ilości warstw oraz próbę intensywności koloru, w celu podjęcia 

decyzji , która technika nakładania oksydacji będzie dla Państwa najbardziej odpowiednia.
- Rozcieńczenie farby wodą może wynosić od 0 do 20 % 
- Wydajność z 1 litra farby na 1 warstwę wynosi od 6 do 12 m2.
- Jeżeli konieczne jest zmniejszenie naturalnego kredowania utlenionej i zaoksydowanej 

powierzchni ściany, należy pokryć ją kolejną warstwą Zabezpiecznia Końcowego w formie 
matowej lub błyszczącej, zabezpieczając ją przed wycieraniem. Zabezpieczenie końcowe 

należy rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1.

 



Cennik 2018
Malowanie Dekoracyjne

          

Produkt Opakowanie Cena w PLN

Efekt Rdzy 10 litrów 128,95/l  

Zielona Patyna 10 litrów 249,95/l

Aktywator dla Zielonej Patyny i 
Efektu Rdzy

1 litr 74,95/l 

ISOFARB ACR-2 5 litrów 63,95/l

ISOFARB ACR-2 10 litrów 57,95/l

Zabezpieczenie końcowe 5 litrów 195,95/l

Zabezpieczenie końcowe (szt.) 0,750 litra 182,95/ szt.


