
AntikLasur
“Rost”

Декоративни техники

• CapaTrend Schwarz - около 180 ml/m²/слой
• Histolith AntikLasur - около 100–150 ml/m²/слой
• Histolith Volltonfarbe SI при необходимост
• Disboxid 942 Mischquarz при желание
• Disboxid 943 Einstreuquarz при желание

Необходими продукти 
и разход

С добре подбрани естествени нюанси и матовия характер на Histolith AntikLasur, може да създадете 
автентични повърхности, с  визия на ръждиви метални повърхности. Повърхностите могат да бъдат 
структурирани и тонирани според личните предпочитания. 

• Валяк
• Четка с къс косъм
• Овална четка

Инструменти

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за 
добрата адхезия на материалите. Минималната степен на гладкост на повърхността 
трябва да отговаря на Q3. Всички останали повърхности, които не отговарят на из-
искванията трябва да се шпакловат.

Основа
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Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед въз-
можността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с дру-
ги материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава 
купувача от задължението да провери преди закупуване  и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на 
конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта 
на приложението му. 
Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.
caparol.bg. Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се 
свържете с техническите ни консултанти. 

 Стъпка 2

За да постигнете цвят на ръжда смесете:
• 30% Histolith Voltonfarbe Oxid Braun
• 5% Histolith Voltonfarbe Oxid Orange
• 5% Histolith Voltonfarbe Oxid Schwarz

Забележка: Histolith AntikLasur може да бъде тониран в ColorExpress.

След като смесите цветовете добавете:
• 40% Disboxid 943 Einstreuquarz
• 30% Disboxid 942 Mischquarz

Така подготвения материал се нанася върху черната боядисана стена. Използвайте четка, като нанасяте материалът в 
хиксообразни движения. Кварцовият пясък не се разпределя равномерно, като по този начин се създава нееднороден 
характер на повърхността. 

Боядисайте стената с CapaTrend, като използвате валяк с къс косъм. Загладете цялата повърхност с четка, за да 
отсраните следите от мечето. 
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 Стъпка 3

След пълното изсъхване на междинния слой, нанесете пигменти от хистолитооксид Orange и Ocker Oksid с помощта на 40 
милиметрова четка. Така ще създадете идентична ръждива визия.


