
 

 

 

DREAMS DECOR TGA - GLINKA WENECKA 

WIELOBARWNA FARBA DEKORACYJNA 

DREAMS DECOR TGA - glinka wenecka przeznaczona jest do dekoracji ścian i sufitów we 
wszystkich typach pomieszczeń. Za pomocą DREAMS DECOR TGA możemy uzyskać efekty 
imitujące „przetarty tynk”. DREAMS DECOR TGA to odpowiedź na zapotrzebowanie w 
zakresie wyrafinowanej dekoracji i ożywienia wnętrz prywatnych, pomieszczeń funkcyjnych 
o dużym natężeniu ruchu: wejść, klatek schodowych, pomieszczeń mieszkalnych itp. Produkt 
występuje w 40 kolorach wg wzornika DREAMS DECOR TGA - (BAZA  A, BAZA GOLD, BAZA 
SILVER),  w 10 kolorach wg wzornika DREAMS DECOR TGA (BAZA COOPER), inne 
referencje kolorystyczne na zamówienie.                              

DREAMS DECOR TGA jest najwyższej jakości produktem dekoracyjnym. Uzyskana powłoka 
jest odporna na zabrudzenia i łatwa do utrzymania w czystości. DREAMS DECOR TGA jest 
produktem ekologicznym, wodorozcieńczalnym, w pełnej gamie kolorystycznej.
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Na  przygotowane odpowiednio podłoża tzn. czyste, suche, mocne nanosimy podkład
HYDROKWARC TGA lub farbę VIEROQUARTZ. Po wyschnięciu farby podkładowej ruchem 
krzyżowym nakładamy DREAMS DECOR TGA pędzlem VELPEN TGA, tak aby nie rozetrzeć 
zawartych w niej żelków. Po około 10-30 minutach rozpoczynamy rozcieranie żelków – za 
pomocą plastikowej DUOpacy TGA. Po roztarciu pozostawiamy do wyschnięcia. Po pełnym 
utwardzeniu (24 godz.) powierzchnię możemy zabezpieczyć lakierem VERNISH DECOR TGA 
(nie zabezpieczać lakierem dekoracji DREAMS DECOR TGA - BAZA GOLD, BAZA SILVER,
BAZA COOPER żeby nie stracić efektu błyszczącego złota, srebra, miedzi).  

 - opakowania: 1L, 3L; wydajność 8-10 m2/L

WYDAJNOŚĆ I OPAKOWANIA:                                                                                      .  
Podkład: HYDROKWARC TGA - opakowania: 1L, 3L; wydajność 6-8 m2/L
Wykończenie: DREAMS DECOR TGA - opakowania:  1L, 3L, 15L; wydajność 5-7 m2/L
Zabezpieczenie: VERNISH DECOR TGA

Typ: kopolimery akrylowe
Połysk: matowy
Nakładanie: pędzel VELPEN, DUOpaca TGA

OCzas schnięcia: 12-24 godz. (przy temp. 20 C)

 
Kolor: BAZA A, BAZA GOLD, BAZA SILVER, BAZA COOPER kolory wg wzornika 
DREAMS DECOR TGA, dowolne referencje kolorystyczne wykonawców i projektantów  
Opakowania: 1L, 3L, 15L
Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia, można rozcieńczyć do 5% wodą

O O
Aplikacja: nakładać w temperaturach  5 C - 20 C
Wydajność: 5-7 m2/L

O O
Przechowywanie: +5 C do + 25 C, chronić przed mrozem
Narzędzia: nakładanie pędzel VELPEN, przecieranie DUOpaca TGA , impregnacja wałkiem
Mycie narzędzi: wodą bezpośrednio po użyciu
Okres ważności: 12 miesięcy na szczelnie zamknięte opakowanie, niebarwione.
Zabarwiony produkt zużyć w okresie do 14 dni.

 

Dla całkowitego wyschnięcia oraz wynikowego uzyskania zmywalnej 

powierzchni i końcowej odporności, wymagane jest około 5-10 dni, w zależności od pogody.

PARAMETRY:



Importer i dystrybutor:
F.P.H.U. ARPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
z siedzibą w 38–300 Gorlice, ul. Dukielska 83 M, tel./fax +48 18 35 27 330  
www.pwif.pl  info@pwif.pl, twój sklep internetowy www.pwif.eu

Chronić przed dziećmi, spożyciem, kontaktem z oczami. W wypadku kontaktu z oczami, 
przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Nie wylewać do kanalizacji lub 
ciągów. Podane informacje wynikają z posiadanej najlepszej wiedzy i doświadczenia.
W wyjątkowych wypadkach mogą nie mieć zastosowania do właściwości i stanu konkretnego 
podłoża, które będzie pokrywane. Dlatego zalecane jest wykonanie próbnej aplikacji fragmentu 
podłoża przed wykonaniem całej powierzchni.                                
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Sposób nakładania, a także kierunek i rodzaj  oświetlenia zdefiniuje uzyskany efekt 
dekoracyjny. Efekt końcowy zależy od kreatywności wykonawcy. Dodatkowe 
informacje dotyczące sposobu wykonania udzielamy pod numerem telefonu 18 35 27 330 
w godzinach: PN-PT od 8.00-16.00, w soboty od 8.00-13.00.                         


