
Нов живот на вашите любими мебели и предмети!! 

тебеширени бои



НАНАСЯНЕ

ТЕБЕШИРЕНА БОЯ
производителЛОРКА Варна

ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИ ЛАК или  ВАКСА ? 

ЛакСъвет:

За по - красив завършен 

вид, може да използвате 

и другите продукти 

на ЛОРКА, 

които ще  намерите 

на LORKAART. BG

 БЕЗОПАСНОСТ:
 Тебеширената боя е на 

водна основа. 
При полагане и 

експлоатация не отделя 
вредни вещества и  

не предизвиква алергии.
Ползвайте ръкавици и 
очила за стандартна 

безопасност. 
Пазете от деца.

 Всички инструменти 
се почистват 

 лесно с вода.

 

  СЪХРАНЕНИЕ:
0В затворени опаковки над 5  С. 

Пазете от замръзване.

 

R Може да положите само един цвят, но може и 
да комбинирате за по-интересен ефект и дизайн 
с втори цвят.

R С тиксо може да отделите втория цвят на места 
по желание и да получите различни фигури и контури.

R Изберете шаблон с ретро стил и нанесете в друг цвят.

R Ако искате слаб релеф, нанасяйте с четка и 
не разреждайте. Видът на четката не е от голямо значение, 
желателно е да е широка според мебелите. За равни 
плоскости: широка, за кръгли елементи: (крака на столове)
ползвайте по-тясна. След изсъхване на първия слой 
нанесете втория с полусух валяк или четка и много слаб 
натиск, така ще се оцветят само върховете на направения 
вече от четката релеф.

R Може да пришкурите с финна шкурка на места до
появяване на първия цвят или оригиналната основа 
на предмета. Това предава по-голяма автентичност и 
състареност на предмета.

R Изберете цветна вакса и тампонирайте само 
издадените части.

R Може да направите и нанасяне на втория цвят с 
малка четка за рисуване само на определени участъци. 
Прибърсването със суха гъба или мек парцал преди 
изсъхване придава интересно преливане на втория цвят.
Полученият слой е матов с меко кадифено усещане,
благодарение специализирани пълнители.
Ползването на шаблони създава възможност за 
допълнителен ефект.

Фирма Лорка произвежда изключително интерсни 
декоративни елементи, които може да апликирате
към мебелите. Те се залепват без проблем и могат да 
бъдат оцветявани в произволен цвят. 
Може да изберете от е-магазина

.h�p://lorkaart.bg/category/50/otlivki-ot-dekora�n.html
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Гладък модерен финиш

Eдноцветно състаряване

Восък



Всички продукти може да намерите на адрес:  www.lorkaart.bg
За въпроси не се претеснявайте да звъните на: 052 571 581    0885 078 017

релефни 
пасти

шаблони, молдове и 
декоративни елементи

перлени бои
и пасти

лак и вакса


