DUO tónovací technologie
DVOUBAREVNÝ POVRCH SE ZACHOVÁNÍM VIDITELNÉ
STRUKTURY DŘEVA
Na dřevěném povrchu můžete dosáhnout
zvláštní a ojedinělý efekt pokud budete
pracovat na strukturovaném dřevěném
povrchu s dvěma odstíny barev. Čím hlouběji
bude povrch strukturovaný/ drásaný, tím
působivějšího efektu se dočkáte. Tato DUO
tónovací technologie mění nábytek, dveře,
stěny a jiné dřevěné povrchy velmi intenzivně
a dodává jim zcela jiný akcent. Pokud máte
rádi neobvyklé prvky ve Vašem interiéru, tak
si je vytvořte a užijte si svou práci s OSMO
olejovanými nátěry!
Potřebujete k tomu:
•
Osmo Dekorační vosk ve dvou vybraných barevných odstínech
•
Mosazný drátěný nástavec k opracování povrchu
•
Sada k válečkování a natírání
•
Stěrka s gumovou chlopní
TAKTO SE TO DĚLÁ

KROK 1.
Pro dvoubarevné ztvárnění dřevěného
povrchu potřebujete strukturovaný povrch. Pokud si ho chcete vytvořit sami, tak
použijte ruční vrták a nasaďte na něj nástavec s mosaznými kartáči. Jemným tlakem
nechte mosazný kartáč projít celoplošně ve
směru vláken dřeva a tím vytvoříte strukturovaný povrch.

KROK 2.
Bez impregnačního základu nanášejte
přímo Osmo Dekorační vosk. Zamíchejte
dobře obsah plechovky, tak aby se důkladně propojily veškeré komponenty oleje,
vosky a pigmenty.

KROK 4.
Potom natřete dřevo s Osmo plochým štětcem pro olejové nátěry
nebo Osmo válečkem z mikrovlákna a to po směru vláken dřeva.

KROK 3.
My jsme se rozhodli zkusit DUO tónovanou
technologii s výrobky OSMO Dekorační
vosk intenzivní č.3125 modrá jako první
základní barvu a 3105 žlutá jako druhou
barvu. Osmo Dekorační vosky dělají povrchy vodoodpudivé a odolné vůči zašpinění.

KROK 5.
Nechte schnout první nátěr ca. 24 hodin a potom naneste druhý
nátěr opět štětcem nebo válečkem z mikrovlákna.

KROK 6.
Nyní musíte pracovat rychle. Ještě než Dekorační vosk začne zasychat, setřete stěrkou s gumovou chlopní ještě mokrý druhý nátěr. Barvu,
kterou stahujete gumovou chlopní otírejte do hadru nebo papíru a dbejte na to, aby jste měli gumovou stěrku stále čistou. Tím zajistíte, že
DUO optika bude bez viditelných vad. Tím se stane první nátěr opět viditelný a druhý nátěr zůstane uvnitř pórů dřeva. Plochu již následně
NESTÍREJTE hadrem ani žádným jiným padem. Druhý nátěr nechte opět schnout 24 hodin.
Pokud jste vyrobili plochu, která bude mechanicky zatěžovaná, nezapomeňte udělat ještě třetí velmi slabý nátěr štětcem výrobkem OSMO
Tvrdý voskový olej bezbarvý matný č. 3062, aby jste ochránili barevné pigmenty před mechanickým opotřebením.

