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Kvarc dekor a lakásban
A rohanó világban és a vele párhuzamos tem-
póban zajló technológiai fejlődés nem felejti el
a lakásbelsőket sem. Amíg az elmúlt évtizedek-
ben, vagy a mai ipari kivitelben gyártott lakások
esetében sima festett falakat készítenek, addig
vannak olyan felhasználók, akik már teljesen
más megoldásokban törik fejüket. Sokan a
felülethordozó anyagában próbálnak újítani,
mások eleve nem festenek, hanem például,
színező vakolatot hordanak fel a belső felületre
is. Utóbbi esetében a gyorsaság, időtállóság,
esztétika, kisebb hibalehetőség, alacsony
sérülékenység, nagy igénybevételi lehetőség
mind - mind pozitív velejárója.
A Kvarc Dekor egy modern stílusirányt
képviselő és egyben mediterrán hangulatot
idéző önálló felületképzésre alkalmas anyag,
mely fenti tulajdonságokat igyekszik magában
hordozni. Korosztálytól függetlenül sokan
szeretik a mediterrán stílus megnyugtató
jelegét. Ezen stílus főbb jellemzői az erős
struktúra, a kissé elnagyolt kidolgozás, a pasz-
tel színek. Egy adott struktúrán belül is számos
lehetőség van a felület finom, illetve „vastag”
durva kidolgozására. A felület struktúráját a
kiválasztott dekor hengerek és az anyag állaga
határozza meg. A díszítő formátumok kialakí-
tása egyedi elképzelés alapján történhet,
ehhez ajánlott kivitelezés előtt vázlatos tervet
készítenünk. Nemcsak üzlethelyiségekben,
irodákban, vendéglátóhelyeken, hanem akár
lakásban való felhasználása is javasolt. Ki-
válóan alkalmas gyerekszobákba a korosztály-

nak megfelelő színekkel, formákkal, nappalik,
hálószobák, közlekedők színesebbé, hangu-
latosabbá tételéhez.
A Kvarc Dekor beltérben, nem vizes helyi-
ségekben használható fel! Közvetlenül felhord-
ható a zsákos kiszerelésű anyag vakolt, beton,
vagy gipszkarton felületekre, megfelelő ala-
pozással. Ha felület nem pattogzik, nincs
feltáskásodva, akkor megfelelően szilárd
meszelt vagy diszperziós belső festékkel
bevont fal felületekre is felhordható, azonban
ilyen esetekben is javasolt az alapozó hasz-
nálata. Az anyag alkalmazásával légáteresztő
bevonat képezhető.
A Kvarc Dekor felhordásakor a hordozó felület-
nek szilárdnak és szennyeződésmentesnek
kell lennie. Felhordás előtt mélyalapozóval
kezelni kell a felületet. A porkeveréket tiszta
vízhez adagolva, 10 perces pihentetés után
újra megkeverjük, amikor annyi vizet kell hozzá
adnunk, hogy pasztaszerű anyagot kapjunk,
mely felhordásra alkalmas. A bekevert anyagot
acélsimítóval hordjuk fel, melyet dekor henger-
rel fentről lefelé egyenletesen áthengerelünk.
Ezután a felület kiképzését különböző tech-
nikákkal, eszközökkel variálhatjuk igényünk,
ízlésünk szerint.

www.kvarc.hu
e-mail: mineral@kvarc.hu

Tanácsadás: 
Mezei József alkalmazás technikus

Tel.: 30/292-3551
E-mail: mezei1971@t-online.hu
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KABIRI SZŐNYEGHÁZ

– Kis- és nagykereskedelem
– Tisztítást, javítást és restaurálást vállalunk garanciával

www.kabiriszonyeghaz.hu
www.kabriricarpet.com

Cím: Budapest, XII. Krisztina krt. 11.
(A Moszkva térnél a Főpostával szemben)

Telefon: 212-4143

A hirdetés felmutatójának vásárlás esetén
20% kedvezményt biztosítunk!






