
Dekoracyjny efekt stworzony z wodorozcieńczalnej farby epoksydowej, 
dwuskładnikowej i masy dekoracyjnej Oxidecor Extra Fine zawierającej prawdziwy metal 
o drobnej granulacji. Przy pomocy tych produktów można uzyskać niepowtarzalny efekt 
wtopionej rdzy na gładkiej powierzchni o dowonym kolorze charakteryzujący
się bardzo wysokimi parametrach wytrzymałościowymi. System może być nanoszony 
pacą, wałkiem i pędzlem na wszystkie rodzaje podłoży takie jak: podłogi, ściany, 
kaloryfery, drzwi, metal, poręcze, płyty meblowe, lampy, przedmioty dekoracyjne
w pomieszczeniach loftowych etc., przeznaczony do malowania ochronnego powierzchni 
betonowych i metalowych wewnątrz budynków.

EPOXON
FONDO A+B
gruntowanie

1kg / 15m2 gotowy do użycia szczotka
(ławkowiec)

Do bieżącego wykorzystania zmieszać 1kg gruntu z 0,21kg 
katalizatora. Tak przygotowany produkt nanieść na podłoże, 
dokładnie wcierając ławkowcem. Gruntowanie wzmacnia i 
zapobiega nadmiernej chłonności, wiążąc podłoże zwiększa 
przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw. Przygotowaną 
partię materiału należy wykorzystać w ciągu 1 godzin.

Następna 
warstwa po 20h, 
ale nie później niż 
po 48h. Pełne 
utwardzenie 7 dni1

SYSTEM: EPOXON FONDO / EPOXON / OXIDECOR EXTRA FINE /
AKTYWATOR NEW

EPOKSYDOWY EFEKT RDZY
EPOXON + OXIDECOR EXTRA FINE

pacą:
gotowy do użycia

natryskowo, 
paca, pędzel, 
ławkowiec, wałek

EPOXON
warstwa 
podkładowa

1kg / 8-10m2 gotowy do użycia,
ew. 0-10%

wałek, pędzel, 
natryskowo

Do części A (żywica) dodać część B (katalizator) i dokładnie 
wymieszać. Na przygotowane podłoże nanieść warstwę Epoxon. 
Przygotowaną partię materiału należy wykorzystać w 
ciągu 1 godzin.

Następna 
warstwa po 20h, 
ale nie później 
niż po 48h. 
Pełne 
utwardzenie 7 
dni
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AKTYWATOR 
NEW
warstwa 
aktywująca

1l / 10m2 gotowy do użytku atomizer 
(zraszacz)

Na lekko podsychającą warstwę Oxidecor Extra Fine, nanieść przy 
pomocy atomizera Aktywator New. Należy pamiętać, że ilość i 
czętotliwość użycia aktywatora zależy od warunków i czasu 
schnięcia warstwy w jakim jest on nanoszony, im wolniej będzie 
przebiegało schnięcie, tym więcej wystąpi przebarwień, mają na to 
wpływ czynniki takie jak: wilgotność, temperatura, przeciągi. 
Przed ostatecznym wyschnięciem całości, Aktywator można 
jeszcze kilkakrotnie nanosić punktowo w celu spotęgowania w 
wybranych miejscach efektu korozji. Następnie pozostawić całość 
do wyschnięcia. Jeżeli efekt nie będzie zadowalający można 
ponownie nanieść warstwę Oxidecor Extra Fine.
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EPOXON
warstwa 
właściwa

1kg / 8-10m2 gotowy do użycia,
ew. 0-10%

wałek, pędzel, 
natryskowo

Do części A (żywica) dodać część B (katalizator) i dokładnie 
wymieszać. Przygotowaną partię materiału należy 
wykorzystać w ciągu 1 godzin. Następnie na fragment 
powierzchni nanieść cienką warstwę Epoxon i połączyć miejscowo 
z masą Oxidecor Extra Fine. Po nałożeniu fragmentu, należy zrosić 
aktywatorem (patrz poniżej warstwa aktywująca 4). Pracę 
wykonujemy etapami nakładając poszczególne fragmenty, aż do 
ukończenia całej powierzchni. W przypadku dużych powierzchni 
należy pamiętać o zastosowaniu aktywatora przed wyschnięciem, 
który jest opisany w kolejnej warstwie. W przypadku wystąpienia 
śladów nanoszenia aktywatora powierzchnię można przegładzić 
wałkiem.

Następna 
warstwa po 20h, 
ale nie później 
niż po 48h. 
Pełne 
utwardzenie 7 
dni
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OXIDECOR 
EXTRA FINE 
warstwa 
podkładowa

pacą lub pędzlem:
1kg / 2-2,5m2

Następna 
warstwa po 20h, 
ale nie później 
niż po 48h. 
Pełne 
utwardzenie 7 
dni


