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Dekorativne tehnike

Tako kot pri vseh dekorativnih tehnikah je končni izgled površine 
v največji meri odvisen od navdiha aplikatorja. Pri nanosu 
SPEKTRA Decor transparent lahko uporabimo različna orodja. 

Nanos SPEKTRA Decor transparent z valjčkom, ki ga nato 
razvlečemo s širokim čopičem ali morsko spužvo. Ta način nam 
omogoča izvedbo tudi na nekoliko večjih površinah. Eden izmed 
načinov je tudi neposredni nanos SPEKTRA Decor transparen-
ta na površino s čopičem, ki ga vlečemo v različne smeri, tako da 
dobimo dinamični vzorec.

Dekorativni efekti z uporabo SPEKTRA Decor transparent



Priprava podlage za dekorativne tehnike:

1. korak:
1 x impregnacija površine

2. korak:
2 - 3 x glajenje površine

3. korak:
2 - 3 x nanos barve v želeni niansi

SPEKTRA Domflok Perl lak in SPEKTRA Domflok lak sta 
dekorativna premaza, ki nam omogočata izdelavo različnih 
dekorativnih tehnik, ki jih uporabljamo za zaščito in dekoracijo 
notranjih stenskih površin v lokalih, hodnikih, predsobah, 
dnevnih sobah ter povsod drugod, kjer smo si na stenskih  
površinah zaželeli različne vzorce. SPEKTRA Domflok Perl lak, 
kot že samo ime pove, je lak s perl efektom, medtem ko je 
SPEKTRA Domfolk lak brezbarven premaz, ki ga po potrebi 
niansiramo.

Dekorativne tehnike
z uporabo SPEKTRA Domflok Perl laka in Domflok laka



1. korak:
Nanos SPEKTRA Domflok Perl laka z valjčkom.

Na predhodno pripravljeno površino nanašamo lak s čopičem  
v križni tehniki v enakomerni debelini. Aplikatorju, ki nanaša lak 
na površino, sledi aplikator, ki izdeluje vzorec. Razdalja med nji-
ma ne sme biti večja kot en meter. Po izdelavi prvih dveh kvadra-
tnih metrov je potrebno površino pregledati, da ugotovimo mo-
rebitne napake pri izdelavi tehnike, kot npr. stekanje laka zaradi 
prebogatega nanosa oz. neustrezni vzorec zaradi pretankega na-
nosa laka. 

Orodje takoj po uporabi operemo z vodo.

2. korak:
Izdelava vzorca z dekorativno gladilko. 

Opozorilo: Tampon pred uporabo vedno navlažimo in dobro  
odcedimo, da so krpice mehke.
Vzorec pričnemo izdelovati v kotu z močnim pritiskom orodja  
na sveže nanešenem SPEKTRA Domflok Perl laku. Z močnimi 
pritiski najprej zabrišemo sledi čopiča, nato pa še dvakrat z než-
nejšimi pritiski preidemo isto površino, da izdelamo želeni vzo-
rec. Vzorec izdelujemo do konca: 1x močnejši pritiski, 2x nežnejši 
pritiski, na površini enega kvadratnega metra. Tampon je potreb-
no pred vsakim pritiskom na površino zavrteti v desno ali levo za  
15 do 45 stopinj, da dobimo čimbolj nepravilen vzorec, kar nam 
omogoča izdelavo tudi na težje dostopnih površinah. V kotih, 
moramo vzorec izdelati s zmečkano krpico, ki jo stisnemo v pest.

z uporabo SPEKTRA Domflok Perl laka



1. korak:
Nanos SPEKTRA Domflok Perl laka s čopičem.

Na predhodno pripravljeno površino nanašamo SPEKTRA Dom-
flok Perl lak s širokim in tankim čopičem v enakomerni debelini. 

Na velikih površinah:
1. korak:
Nanos SPEKTRA Domflok Perl laka z valjčkom.

 
Na predhodno pripravljeno površino nanašamo SPEKTRA Dom-
flok Perl lak z valjčkom v enakomerni debelini.

2. korak:
Izdelava vzorca s čopičem.

Nato drugi aplikator na še svežem nanosu oblikuje vzorec z  
uporabo čopiča. 

Orodje takoj po uporabi operemo z vodo.

z uporabo SPEKTRA Domflok Perl laka



Z izdelavo JEANS dekorativne tehnike dobimo na površini efekt 
lomljenja svetlobe in igriv izgled površine. Površina ima satenast 
sijaj, ki se spreminja z vpadnimi koti svetlobe. Površina, zaščitena 
s SPEKTRA Domflok lakom, je visoko pralna. 

Pri izdelavi JEANS dekorativne tehnike morata sodelovati dve 
osebi oz. več - odvisno od velikosti površine. 

1. korak:
Nanos SPEKTRA Domflok laka z malim valjčkom.

Na predhodno pripravljeno površino z valjčkom v enakomerni 
debelini nanašamo SPEKTRA Domflok lak, v katerega smo 
dodali 20 % SPEKTRA latex mat nianse podlage. Aplikatorju, ki 
nanaša lak na površino, sledi aplikator, ki izdeluje vzorec. Razdalja 
med njima ne sme biti večja kot pol metra. Po izdelavi prvega 
kvadratnega metra je potrebno površino pregledati in ugotoviti, 
ali je vzorec enakomeren.

2. korak:
Izdelava vzorca z dekorativnim orodjem. 

Vzorec začnemo izdelovati v kotu z gumijastim »glavnikom« na 
sveže nanešenem SPEKTRA Domflok laku. Vzorec izdelujemo  
s potegi z orodjem v različne smeri, tako da dobimo čim bolj 
dinamično strukturo. Potrebna je pazljivost pri izvedi, da z novimi 
potegi ne poškodujemo predhodno izdelanega vzorca. Zato se 
izogibamo izdelave JEANS tehnike na večjih površinah, ki jim ne 
bi bili kos. 

Orodje takoj po uporabi operemo z vodo. 

z uporabo SPEKTRA Domflok laka



Pri izdelavi DENIM dekorativne tehnike morata sodelovati dve 
osebi oz. več - odvisno od velikosti površine. 

1. korak:
Nanos SPEKTRA Domflok laka z valjčkom.

Na predhodno pripravljeno površino z valjčkom v enakomerni 
debelini nanašamo SPEKTRA Domflok lak, v katerega smo do-
dali 20 % SPEKTRA latex mat nianse podlage. Aplikatorju, ki 
nanaša lak na površino, sledi aplikator, ki izdeluje vzorec. Razdalja 
med njima ne sme biti večja kot en meter. Po izdelavi prvih dveh 
tekočih metrov je potrebno površino pregledati in ugotoviti, ali 
je vzorec enakomeren. 

2. korak:
Izdelava vzorca z dekorativno gladilko. 

Vzorec začnemo izdelovati v kotu s srednje močnim vertikalnim 
potegom z gladilko po sveže nanešenem SPEKTRA Domflok 
laku. Z vertikalnim potegom navzdol izdelujemo vzorec tkanine. 
Sam poteg navzdol zaključimo vsaj pol metra pred tlemi, da lah-
ko nato s potegom od spodaj navzgor oblikujemo lep spoj in na 
ta način dobimo lep vzorec po vsej površini. 

Orodje takoj po uporabi operemo z vodo. 

z uporabo SPEKTRA Domflok laka



Priprava podlage za dekorativne tehnike:

1. korak:
1 x impregnacija površine

2. korak:
2 - 3 x glajenje površine

3. korak:
2 - 3 x nanos barve v beli niansi

Dekorativne tehnike
z uporabo SPEKTRA Decor transparent

SPEKTRA Decor transparent je prosojna barva na siloksanksi 
osnovi, namenjena zaščiti in dekoraciji notranjih in zunanjih 
zidnih površin. Odlikuje jo visoka paroprepustnost, vodoodboj-
nost in odpornost na atmosferske vplive.

S SPEKTRA Decor transparent dosežemo efekt transparent-
nega, v nekaterih primerih tudi spranega premaznega filma z 
nedefiniranim barvnim odtenkom,  zaradi prelivajočega efekta. 
SPEKTRA Decor transparent nam omogoča izvedbo modernih 
dekorativnih tehnik, narejenih na gladkih podlagah, ali pa nas 
popelje v preteklost, če izvedemo dekorativne tehnike na grobih 
podlagah. Dosežemo prikrit izgled patine starih zidnih površin 
tako notranjih kot fasad.

Ali na zunanjih površinah:
1 x izdelava reliefa površine



Tako kot pri vseh dekorativnih tehnikah je končni izgled površine 
v največji meri odvisen od navdiha aplikatorja. Pri nanosu 
SPEKTRA Decor transparent lahko uporabimo različna orodja. 

Nanos SPEKTRA Decor transparent z valjčkom, ki ga nato 
razvlečemo s širokim čopičem ali morsko spužvo. Ta način nam 
omogoča izvedbo tudi na nekoliko večjih površinah. Eden izmed 
načinov je tudi neposredni nanos SPEKTRA Decor transparen-
ta na površino s čopičem, ki ga vlečemo v različne smeri, tako da 
dobimo dinamični vzorec.

Dekorativni efekti z uporabo SPEKTRA Decor transparent



Dekorativne tehnike
z uporabo SPEKTRA Domflok Perl laka in Domflok laka
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Dekorativne tehnike
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Predstavitev nians je le informativnega 
značaja. Možna so odstopanja med  
predstavitvijo in nianso same barve,  
ki niso predmet reklamacije.

No. 02 No. 03 No. 16 No. 17 No. 18

No. 04 No. 05 No. 06 No. 19 No. 20 No. 21

No. 07 No. 08 No. 09 No. 22 No. 23 No. 24

No. 10 No. 11 No. 12 No. 25 No. 26 No. 27

No. 13 No. 14 No. 15 No. 28 No. 29 No. 30




