
PRZEZNACZENIE

PODŁOŻA

GŁÓWNE ZALETY

OPAKOWANIA I ZUŻYCIE

MINERAL PRIM 

KELJ COLLEMUR

PAPIER PEINT

REFLET

ZALECENIA

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA
▪ Etykiety z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.

▪ Karty charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

0,45l; 0,9l
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Papier Peint jest dekoracyjną powłoką ścienną przeznaczoną do wykończenia wnętrz. 

▪ Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zagruntowane (beton, gips i pochodne,

tynk cementowo-wapienny, płyta GK);

Dzięki swej charakterystycznej strukturze „miętego pergaminu”, produkt ten nadaje wnętrzom 

SYSTEM DEKORACYJNY PAPIER PEINT
Dekoracyjna powłoka ścienna o strukturze "miętego pergaminu"

1. PODKŁAD

2. KLEJ

3. FARBA

System składa się z 4 produktów i tworzy bardzo mocną, zmywalną powłokę. 

1l; 2,5l; 5l; 10l

▪ Aby uzyskać jednorodny, estetyczny wygląd, zaleca się realizację danej powierzchni przez tą samą osobę.

▪ Zaleca się, aby w miejscu aplikacji używać produktów z tej samej partii produkcyjnej i z jednego barwienia.

▪ W celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego, niezbędne jest przestrzeganie warunków aplikacji oraz

użycie odpowiednich narzędzi do aplikacji.

* Należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną.

▪ Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

▪ Bardzo dobre krycie;

1L/8-10m² na warstwę

0,25l/m²

0,07-0,1L/m²

przestrzenną strukturę.

Przeznaczenie: pomieszczenia mieszkalne.

▪ Łatwa aplikacja;

▪ Ciekawy, unikatowy wygląd powłoki;

1 warstwa farby podkładowejMINERAL PRIM*

1 warstwa farby klejowejKLEJ COLLEMUR

arkusze papieru PAPIER PEINTPAPIER PEINT

4. WYKOŃCZENIE REFLET 1 warstwa lakieru perłowego

▪ Możliwość aplikacji na nierównym podłożu;

10-12m²

1l; 2l; 5l; 10l

20 arkuszy 100x80mm



REALIZACJA
Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami 

i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

APLIKACJA PRODUKTU

MYCIE NARZĘDZI
WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

▪ Wilgotność względna poniżej 70%;

▪ Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;

▪ W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;

▪ Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;

▪ Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.
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SYSTEM DEKORACYJNY PAPIER PEINT
Dekoracyjna powłoka ścienna o strukturze "miętego pergaminu"

1. Przy użyciu wałka ze średnim włosiem zagruntować podłoże farbą MINERAL PRIM.

▪ Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środki ostrożności jeśli temp. > 35°C);

2. Po wcześniejszym przygotowaniu pergaminu, tj. postrzępieniu wszystkich krawędzi oraz pomięciu papieru,

nanieść klej Collemur na powierzchni odpowiadającej max. wielkości dwóch arkuszy papieru.

Następnie na mokry klej przykleić arkusz papieru i docisnąć ręką, tworząc w ten sposób wzór marszczeń.

3. Po wyschnięciu warstwy kleju z pergaminem nanieść gąbką reflet, pracując na powierzchni około 2m2.

Przecierając Reflet na mokro rękawicą dekoracyjną uzyskujemy końcowy efekt produktu.

Przyklejony pergamin ponownie pomalować klejem Collemur w celu uwydatnienia ostatecznego efektu

marszczeń i wyciśnięciu pęcherzyków powietrza.


