
Tehnici de aplicare a produsului ArmaReno Deko Fein
Stimați parteneri,
Avem plăcerea să vă prezentăm în continuare una dintre multiplele variantele de 
aplicare ale produsului ArmaReno Deko Fein:

ArmaReno Deko Fein - tehnica creativă ”Antique Decor”
Tehnica creativă ArmaReno Deko Fein "Antique Decor", creează „broderii” reliefate în 
stil baroc, pentru decorarea pereților din sufragerii, sau al oricărui spațiu unde 
doriți să creați o atmosferă caldă și plăcută. Cu această tehnică puteți combina 
aspectul modelelor în stil vintage cu o paleta de culori metalizate, pentru a evoca 
eleganță și calm.

Materiale și consum: 
•

•

Caparol Putzgrund
- cca. 200 g/m²/strat 
ArmaReno Deko Fein 
- cca. 3500 g/m²/strat
Metallocryl Interior
- cca. 120 ml/m²
Histolith Antik Lasur
- cca. 100-150 ml/m²/strat

•

•

Unelte: 
• Gletieră cu dinți de 4 mm
• Gletieră inox
• Burete natural
• Pensulă cu păr natural
• Rolă de mohair cu fir mediu
• Șabloane din folie plasticata
(diverse modele)



Tehnica de aplicare:

1. Prima etapă de lucru
Suprafața amorsată cu PutzGrund va fi acoperită cu ArmaReno Deko Fine, într-un 
strat subțire cât mai uniform folosind o gletieră cu dinți de 4 mm, iar apoi se 
netezește.
2. A doua etapă de lucru
După uscarea completă a suprafeţei, aceasta se va vopsi pe alocuri (acolo unde 
ulterior dorim să aplicăm șablonul), cu Metallocryl Interior (foto: Marill 10 MET), 
folosind o rolă de mohair cu fir mediu.
3. A treia etapă de lucru
După uscarea completă a porțiunilor vopsite cu Metallocryl Interior în culoarea aleasă 
(foto: Marill 10 MET), se vor aplica șabloanele cu modelul dorit peste care se va 
șpăclui ArmaReno Deko Fine folosind o gletieră de inox. Când materialul este încă 
ud, se îndepartează șablonul. Această operațiune se repetă pe fiecare porțiune 
vopsită în prealabil cu Metallocryl Interior.
4. A patra etapă de lucru
După șpăcluirea șabloanelor pe toate porțiunile decorate anterior cu Metallocryl 
Interior, se trece la șpăcluirea finală a spațiului dintre designurile create cu șablon. 
Cât ArmaReno Deko Fine este încă ușor umed, acesta se poate zgâria cu muchia 
gletierei pentru a forma fisuri, care să întregească aspectul antic al suprafeței.
5. A cincea etapă de lucru
La final, după uscarea întregii suprafețe, aceasta se va acoperi cu Histolit Antik 
Lasur nenuanțat sau colorat în culoarea dorită (foto: Histolith Antik Lasur aplicat 
nenuanțat). Aplicarea lazurii se face cu ajutorul unei pensule cu păr natural și se 
șterge cu un burete.


