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Natural experiment fantasy

 Art Nobile este o vopsea cu efect metalizat 

și adaos de nisip de cuarț pentru decorarea 

pereților interiori. Este un produs ecologic, 

pe bază de apă, având emisii reduse, 

rezistență ridicată la frecare umedă și la 

curățare cu detergenți de uz casnic pe bază 

de apă. Datorită caracterului său robust este 

recomandat atât în mediul privat, cât și de 

business, pentru spații cu solicitări mecanice 

ridicate: showroom-uri, centre comerciale, 

bănci, cluburi și alte zone similare.

Stratul suport pregătit în prealabil se va 

vopsi în alb folosind grundul-vopsea 

Putzgrund sau Weissgrund. Pentru un 

efect mai profund al culorii, se poate 

opta pentru vopsirea stratului de bază 

cu Amphibolin alb, sau nuanțat în 

aceeași culoare cu cea a produsului 

decorativ Art Nobile.
technique

decor

Peste stratul de bază pregătit și 

complet uscat, se va aplica cu 

pensula vopseaua bine amestecată. 

Amestecarea se va relua periodic și în 

timpul aplicării. 

La scurt timp după aplicare, se revine 

și se periază ușor suprafața pentru 

modelarea și aranjarea nisipului 

de cuarț. În funcție de preferințe, 

vopseaua se periază vertical, orizontal 

sau încrucișat. La faza de finisaj, 

perierea suprafeței se va face bucată 

cu bucată, dintr-un colț în altul.

inovation

Authentic Life 4 MET

Re Urban 7 MET

Authentic Life 5 MET

Palazzo 200 MET

Malachit 45 MET

Authentic Life 8 MET



Art Nobile - 3D Tundra 40



Mostrele din acest catalog au fost realizate manual, pentru prezentarea unei selecții din paleta de culori disponibilă. 
Au un caracter orientativ și nu servesc drept etalon în cazul reclamațiilor, deoarece aspectul final poate fi influențat de 
caracterul stratului suport, materialele utilizate, tehnica de aplicare și iluminarea ulterioară, motiv pentru care se impune 
efectuarea de probe la fața locului. Nu putem garanta o reproducere fidelă pe suprafața peretelui a mostrei din catalog. #M
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