Dekoratyvinė danga
Instrumentai

VALLE

SAMAN

Velenėlis su vidutinio
ilgio šereliais

preliminariam paviršiaus
gruntavimui gruntu KVARC

preliminariam paviršiaus
gruntavimui gruntu KVARC

"Platus" teptukas

Trapecinė mentelė iš
nerūdijančio poliruoto plieno
su užapvalintais kraštais ir
kampais *

-

instrumentas
rekomenduojamas
dengti tinku VALLE

Pagalbinis instrumentas tinkui
leidžiamas naudoti
iš kibiro uždėti ant trapecinės dengiant tinku VALLE
mentelės
nedidelius plotelius

-

instrumentas
rekomenduojamas
dengti tinku SAMAN

pagalbinis instrumentas tinkui
iš kibiro uždėti ant trapecinės
mentelės

-

tinkavimui VENETTO CLASSICО
(įskaitant ir galutinio sluoksnio
poliravimo etapą), o taip pat
vaškavimui VENETTO CERA

pagalbinis instrumentas tinkui iš kibiro
uždėti ant trapecinės mentelės (taip pat
gali būti naudojamas: - mažais tėpiais
dengti galutiniu VENETTO CLASSICО
sluoksniu; - galutiniam VENETO CERA
sluoksniui poliruoti sunkiai prieinamose
vietose (kampai ir pan.))

pagalbinis instrumentas tinkui iš
kibiro uždėti ant trapecinės
mentelės (taip pat gali būti
naudojamas: - galutinėje reljefų
"žievė" ir "travertinas" aplyginimo
stadijoje; - plotelių su sudėtingu
reljefu poliravimui; - taip pat
pašalinti šviežiai uždengto
koleruoto vaško CERA perteklių
nuo išsikišusių faktūros dalių

Trikampė mentelė su
užapvalintais kampais *

VENETO
CLASSICО

preliminariam paviršiaus
gruntavimui gruntu KVARC

ATACAMA

preliminariam paviršiaus
gruntavimui gruntu KVARC, o
taip pat kaip vienas
instrumento variantas
tarpiniam išdžiūvusio
ATACAMA paviršiaus
gruntavimui vašku CERA,
prieš bvaškuojant koleruotu
vašku CERA

-

instrumentas
rekomenduojamas
tinkavimui ATACAMA o
taip pat (esant reikalui)
išdžiūvusio sluoksnio
poliravimui

BOREALIS

preliminariam paviršiaus
gruntavimui serijos
MOVILAT dažais

kaip vienas iš variantų
dengti paviršių dažais
BOREALIS

instrumentas
rekomenduojamas faktūros
sudarymui šviežiame dažų
BOREALIS sluoksnyje

SETUAL

preliminariam paviršiaus
gruntavimui serijos
MOVILAT dažais

Leidžiama naudoti kaip
vieną iš instrumento
variantų dengiant 1-ą
dažų SETUAL sluoksnį.

instrumentas
rekomenduojamas dengti 1am ir 2-am dažų SETUAL
sluoksniui

pagalbinis instrumentas
dažams iš kibiro uždėti ant
stačiakampės mentelės

SCINTILLO

preliminariam paviršiaus
gruntavimui gruntu KVARC
arba serijos MOVILAT
dažais

dengti dažais
SCINTILLO

-

kaip vienas iš instrumento variantų
prigludinti baltoms dalelėms
dangos džiūvimo stadijoje

KRAKELURS

dengti pirmuoju (baziniu) dažų
sluoksniu; dengti tarpiniu
sluoksniu (lakas
KRAKELURS); taip pat kaip
vienas iš instrumento variantų
dengti viršutiniu dažų
sluoksniu

kaip vienas iš
instrumento variantų
dengti galutiniu dažų
sluoksniu. Taip pat gali
būti naudojamas
dengiant laku
KRAKELURS

-

Plastikinė kelnė

Leidžiama naudoti
dengiant tinku
SAMAN nedidelius
plotelius

-

-

leidžiama naudoti sudarant faktūrą leidžiama naudoti sudarant
dažų BOREALIS sluoksnyje
faktūrą šviežiame dažų
BOREALIS sluoksnyje,
sunkiai prieinamose vietose
dirbant su nedideliais ploteliais
(kampai ir pan.)

-

* - žr. RILAKDEKOR rekomendacijas parenkant menteles dengti dekoreatyvine serijos RILAKDEKOR danga

Trintuvė su kietais
vielos šeriais

-

-

-

Trintuvė "pagal
Faktūrinis
Plastikinė špatuletė
medį"
poroloninis velenėlis

-

gali būti naudojamas
aplyginant pernelyg
grubaus reljefo
šviežią tinką

-

gali būti naudojamas
aplyginti šviežio tinko
pernelyg grubaus
reljefo plotelius

-

naudojamas
naudojamas
sukurti "medžio
sukurti "žievės" ir efektui" (išilgai
"drobės" reljefui nupjautos lentos
reljefas)

-

-

Teptukas

Dažytojo pirštinė

Švitrinis popierius

-

aplyginti šviežiai dangai su
pernelyg grubiu reljefu, taip pat
leidžiama naudoti pradiniame
koleruoto vaško CERA
dengimo etape (preliminarinis
paviršiaus vaškavimas)

Instrumentu rekomenduojama
dengti koleruotu vašku CERA
, o po įtrinti, siekiant gauti
viso paviršiaus tolygų atspalvį
ir reljefo faktūros išryškinimą

-

-

aplyginti šviežios dangos
ploteliams su pernelyg grubiu
reljefu, taip pat leidžiama
naudoti pradiniame koleruoto
vaško CERA dengimo etape
(Preliminarinis paviršiaus
vaškavimas)

Instrumentu rekomenduojama
dengti koleruotu vašku
CERA, o po to įtrinti, siekiant
gauti viso paviršiaus tolygų
atspalvį ir reljefo faktūros
išryškinimą

-

-

galutiniam tinko paviršiaus,
padengto vašku VENETO
CERA, poliravimui (įtrynimui)

leidžiama naudoti smulkių
nelygumų nušlifavimui prieš
dengiant galutiniu VENETO
CLASSICО sluoksniu
(rekomenduojamas
grūdėtumo indeksas - 400)

-

kaip vienas iš instrumento
panaudojimo variantų: norint labiau išryškinti
išdžiūvusio ATACAMA paviršiaus
bazinio ATACAMA
tarpiniam gruntavimui vašku
naudojamas sukurti
Dengti koleruotu vašku CERA, prieš dengiant koleruotu sluoksnio ir koleruoto
travertino reljefui,
vaško CERA spalvų
CERA viena kryptimi
vašku CERA; - dengimui
kočiojant šviežio
kontrastą, leidžiama
koleruotu vašku CERA ir po
orientuotas faktūras
naudoti išsikišusių
tinko sluoksnį, o po
(pvz., reljefai "medis" ir įtrinant, kad gauti viso paviršiaus reljefo dalių nušlifavimui
to aplyginant
tolygų atspalvį ir reljefo faktūros
"žievė")
(rekomenduojamas
mentele
išryškinimą;
grūdėtumo indeksas - dengiant ir po to poliruojant
180)
(įtrinant) apsauginiu vašku
VENETO CERA

naudojamas
sukurti "drobės"
reljefui

-

-

-

kaip vienas iš variantų
preliminarinio paviršiaus
dengimo dažais
BOREALIS

-

-

dirbant su nedideliais
ploteliais leidžiama
naudoti 1-am ir 2-am
dažų SETUAL sluoksniui
dengti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kaip vienas iš instrumento
variantų baltoms dalelėms
prigludinti dangos
džiūvimo stadijoje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kaip vienas iš instrumento
variantų dengti galutiniu
dažų sluoksniu. Taip pat
gali būti naudojamas
dengimui laku
KRAKELURS

