
 
 

SC 00253 
MAVERICKS 

Dane Techniczne  
 
NAZWA:             Mavericks 
RODZAJ:              farba z efektem połysku i trójwymiarowym efektem  
     kolorystycznym, przypominającym ruch fal morskich  
ZASTOSOWANIE:                       farba na bazie wody do dekoracji wnętrz 
CHARAKTERYSTYKA:               waga:            1.300 ± 30gr/LT przy 25°C                                       
     lepkość:  3100 cps                                                        

  wydajność:     12 - 14 m²/LT (może się różnić w   
zależności od chropowatości, chłonności 
powierzchni i metody aplikacji)                                

efekt estetyczny:            opalizujący półmatowa                                     
kolorystyka:                    kolory wg katalogu                                            
opakowania:          LT.0,5 

SCHNIĘCIE:                                 powierzchniowe:            1 godzin przy 20°C   
druga warstwa:         3 - 4 godzin przy 20°C   
końcowe:                        24 godziny przy 20°C 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I  
WYTRZYMAŁOŚĆ:  Farba na bazie wody do dekoracji wnętrz, charakteryzująca 

się luminescencją i trójwymiarowym efektem kolorystycznym 
przypominającym ruch fal morskich.  Dzięki zastosowaniu 
cząstek krystalicznych jesteśmy w stanie stworzyć unikalne 
efekty przy użyciu tej dekoracji.   

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:  Powierzchnia do malowania podkładem NAUTILUS musi 
być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i 
zanieczyszczeń. Dodatkowo powierzchnia powinna być 
zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą 
farbą nawierzchniową dekoracyjną. Ta czynność pozwoli 
zwiększyć wydajność podkładu NAUTILUS. Przed 
rozpoczęciem malowania do podkładu NAUTILUS należy 
dodać ok. 10-15% wody i dokładnie wymieszać 
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PRZYGOTOWANIE  
PRODUKTU:    rozcieńczanie:   gotowy do użytku 
APLIKACJA:   sposób:   pędzel            
     liczba warstw:  1 
ETAPY APLIKACJI: I ETAP : Malujemy jednokrotnie zabarwionym podkładem 

NAUTILUS powierzchnię przygotowaną pod dekorację 
MAVERICKS. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu 
będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. 
Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do 
wyschnięcia na 8h w temperaturze 20 stopni C. 

 
 II ETAP: Do aplikacji dekoracji MAVERICKS używamy 

specjalnego pędzla PV102 (duo-pędzel) składającego się z 
dwóch połączonych ze sobą pędzli.  Produkt MAVERICKS 
tworzą dwa kolory masy w oddzielnych pojemnikach. 
Pojemniki ustawiamy obok siebie (przydatnym urządzeniem 
jest uchwyt podstawka PV104, w którym instalujemy dwa 
opakowania farby) i zamaczamy w nich duo-pędzel PV102 
pamiętając o tym, aby przy każdym kolejnym nabieraniu 
masy pędzle trafiały cały czas do tego samego koloru. 
Niewielką ilość masy nakładamy metodą krzyżową na 
przemian, ruchy o długości do 15cm, we wszystkich 
kierunkach. Masę nakładamy stopniowo niewielkimi 
powierzchniami od 1 m2 do 2 m2. W czasie, gdy produkt jest 
nadal częściowo mokry czystym pędzlem PV103 (bez masy 
MAVERICKS) powtarzamy te same ruchy krzyżowe, co jakiś 
czas dociskając pędzel do powierzchni. Czynność ta ma za 
zadanie rozprowadzić kryształki znajdujące się w masie 
MAVERICKS. Stworzy to wrażenie fal morskich, szerokich i 
postrzępionych, ale nie okrągłych. 
 
Na koniec zaleca się powtórzenie ruchów krzyżowych po 
całej powierzchni przy użyciu czystego pędzla PV103, tym 
razem delikatnymi ruchami, aby zniwelować ślady 
pozostawione po pędzlu.  

 
UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C  do +25°C. Narzędzia należy  
umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.   
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