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Minuette

קריסטל
צבע על בסיס מים¨ בגימור מנצנץ ובחיספוס עדין

צבע דקורטיבי חדשני¨ 
בגימור מנצנץ ובחיספוס עדין

קריסטל



שלב ±
על גבי קירות חדשים או קירות 
צבועים בסיד סינטטי¨ יש ליישם 

תחילה בצבע יסוד מקשר∫ בקירות 
פנים פריימר s ובקירות חוץ 

 Æx פריימר

שלב ≥
Brush נמרח ≥ שכבות קריסל

לאחר   Æמברשת או  רולר  באמצעות 
כשעה ניישם שכבה שלישית בהתאם 

Æלגימור הרצוי

גימור קריסטלי אחיד∫ 
באמצעות רולר בעל שיער קצר עד 

Æלקבלת מראה אחיד

שלב ≤
גימור קירסטלי מעונן∫

ניישם שכבה שלישית של קריסטל
רחבה  מברשת  באמצעות   Brush
בתנועות  השטח  פני  על  ונעבור 
עד  גדולות   (x ©תנועות  אלכסניות 

Æלקבלת מראה מעונן

מראה  לקיר  המקנה  חדשנ̈י  דקורטיבי  צבע  הינו   Brush קריסטל 
Æייחוד̈י אלגנטי וזוהר

היישום¨  משיטות  מושפעים  הקיר  על  המתקבל  והגוון  הקיר  מראה 
Æכמות האור וזוית התאורה על הקיר

קירות  לצביעת  משמש  שונים¨  גוונים   ≤µ≠ב מגיע   Brush קריסטל 
פנים וחוץ והוא מתאים במיוחד לצביעה דקורטיבית של קירות בבתים 

Æפרטייפ ובחללים מעוצבים

קריסטל Brush קל ונוח ליישום¨ מתייבש במהירות ומאפשר להחזיר 
Æבמהירות את המקום למצבו הרגיל

כל אחד יכול
שלבי היישום

גווני קריסטל 

  DS08 אמטיסט

  DS15 לפיס

  DS13 ספיר כחול

  DS06 ג‘ייד

  DS07 אמרלד

  LS17 קוורץ ירוק

  LS10 ספיר ורוד

  DS10 גראנט

       LS19 רוז קוורץ

  DS09 רובי

  LS18 קורל

  LS06 יהלום



  LS06  יהלום  כחול

  LS15 מונסטון

  LS03 בריל

L כסף בסיס

  DS04 שוהם

LS15 אקוומרין

LS16 פנינה אפורה

™ לוח זה משמש כמדריך גוונים בלבדÆ הגוונים המופיעים בקטלוג זה מודפסים 
על גבי נייר ולכן יתכנו הבדלים בין הגוונים בקטלוג זה לבין הגוונים שיתקבלו

בצביעהÆ מראה הקיר והגוון המתקבל על הקיר מושפעים משיטת היישום¨ כמות 
Æהאור וזוית התאורה על הקיר

  DS14 עין הנמר

 DS03 טופז מעושן

 DS02 זהב

 LS13 גולדסטון

 LS12 זירקון חום

 LS20 זהב לבן

� גוון מדף
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