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ליישום במגוון אפשרויות

אפקט דקורטיבי במראה משי קטיפתי

       אפקט הקטיפה 
      



כל אחד יכול  שלבי היישום

למראה קטיפה בעיבוד מאלדג':
יש להשתמש במאלדג' נירוסטה פינות 
עגולות ולעבד בתנועות חצי סיבוביות ולא 

אחידות תוך פיזור החומר העודף בכל מריחה 
כשהחומר עדיין לח לפני ייבוש. העיבוד 
בכיוונים שונים יצור את האפקט המשתנה
של החזר ושבירת האור. במידה ולאחר 
השכבה הראשונה נחשף הרקע והמראה 

המתקבל אינו אחיד, יש ליישם שכבה שנייה 
של אפקט הקטיפה. מריחת החומר לשכבה 

 X השנייה תעשה במברשת בתנועות של
ועיבוד עם מאלדג' נירוסטה באותו

אופן שבו בוצע לאחר השכבה הראשונה. 3

1

הכנת הקיר לפני צביעה:
קיר חדש - מומלץ ליישם שכבת שפכטל 

גולד-בונד ולאחריה פריימר S, לאחר 
יבוש מלא יש ליישם נירוקריל סופר בגוון 
דומה לגוון אפקט הקטיפה הנבחר. קיר 

צבוע - )קיים(, יש ללטש את המשטח 
ולהעלים בליטות ופגמים. כאשר גוון 

אפקט הקטיפה הנבחר שונה מגוון הקיר 
הקיים, יש ליישם שכבת נירוקריל סופר 
)לפני היישום של אפקט הקטיפה( בגוון 

הדומה לגוון אפקט הקטיפה הנבחר.

2

יישום:
יש למרוח כמות נדיבה ואחידה של חומר 
על המשטח. המריחה תתבצע במברשת 
)מומלץ במברשת 4-3 אינטש( בתנועה 

.X נוחה מלמעלה למטה או בתנועות
יש להמתין מספר דקות ולהתחיל

בעיבוד המוצר.

4

למראה פנינתי מעונן בעיבוד ספוג:
לאחר מריחת החומר על הקיר, יש להמתין 

מספר דקות ולאחר מכן יש לעבד את 
החומר באמצעות ספוג ויסקוזה בתנועות 

X בגימור מרפרף או בתנועה של חצי 
קשת. שימו לב לאזורים בהם נשארה עדיין 
כמות גדולה של צבע, יש לשטח את הצבע 

באמצעות תנועת X מרפרפת נוספת. 
במידה והמראה המתקבל אינו מושלם, 
כלומר אין אחידות בכל שטח הקיר, ניתן 
למרוח שכבה נוספת של החומר וליישם 

שכבה נוספת באותו אופן.



* לוח זה משמש כמדריך גוונים בלבד. הגוונים המופיעים בקטלוג זה מודפסים על גבי נייר ולכן יתכנו הבדלים בין הגוונים בקטלוג זה לבין הגוונים שיתקבלו בצביעה.

כל גווני 
אפקט הקטיפה

 LK22  אפור קלאסי

 DK07  אדום נחושת

 LK28  נחושת

 LK81  ירקרק מעושן

 LK21  נגיעת מוקה

 LK12  זית שקט

 LK18  צהוב נחושת

 DK05  אדום רוזה

 LK41  נסיכה קסומה

 LK16  תכלת ערפילי

 LK11  ורוד חלומי

 LK24  סגלגל קריר

 DK08  ירוק חאקי

 DK12  סגול לילי

 LK14  ורוד סאטן

 LK31  סגול מסתורי

 DK14  כחול חצות

 DK09  טורקיז מפתיע



 LK32  ים שקט

 DK01  ענני סערה

L  פנינה בסיס

 LK10 זהב מהודר

 LK20  אפרסק חיוור

 LK15  שלג כסוף

 DK11  שמש זהובה





       אפקט הקטיפה 
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