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Farba ZEN

Ściana wykonana farbą ZEN jest pełna prostoty i elegancji.
Łukowate ścieżki nakreślone pędzlem, bruzdy wypełnione 
szlachetnie błyszczącymi płatkami miki, a między nimi, 
swobodnie rozmieszczone gładkie płaty metalicznego werniksu.

Marrakesh Tadelakt 

Jeden z najstarszych materiałów dekoracyjnych, 
stosowany w pałacach Faraonów, przy budowie łaźni 
w starożytnym Rzymie oraz basenów i cystern 
na wodę  w Maroko. Tajemnica wykonania „kamienia 
w płynie” była przekazywana, udoskonalana techno-
logicznie i estetycznie przez wieki.

Terra Antica

Szlachetny klasyczny tynk wapienny, barwiony kolorowymi ziemiami, 
przetykany blaszkami miki stanowi doskonałą dekorację stylowych 
i nowoczesnych wnętrz. Gładka, naturalna i subtelna powierzchnia 
nawiązuje do ciętego i polerowanego kamienia, a drobiny miki pod-
kreślają jego szlachetność.

Glinka Prowansalska

Szlachetny tynk dekoracyjny zawierający natural-
ną glinę - najstarszy materiał budowlany świata. 
Powstał ze zmieszania glin i piasków drobnoziar-
nistych, wydobywanych w słonecznej Prowansji. 



EFEkTy SPEcJalNE: 
Efekt metaliczny: ZEN można również pokryć jednym 
z bogatej palety WERNIkSÓW lub PaTyN METalIcZNycH.  
Przecierka: Zen pokryty zabarwioną BEJcĄ DO ŚcIaN 
przy pomocy miękkiego pędzla.

Pełna prostoty i elegancji, niekapiąca strukturalna farba 
akrylowa, zawierająca kuliste ziarna kwarcu oraz płatki 
miki. Produkowna jest w trzech rodzajach uziarnienia: 
drobne, średnie i grube. Farba ZEN cechuje się zna-
komitym kryciem i doskonałą bielą. Idealnie miesza się 
z barwnikami z systemu FOX DEkORaTOR.

EFEkTy DEkORacyJNE: 
Farba ZEN biała lub zabarwiona jednym z barwników FOX nanoszona na ścianę 
pędzlem o różnej twardości włosia, przeczesywana w różnych kierunkach, 
to podstawowy efekt dekoracyjny. Farba ZEN o drobnym i średnim uziarnieniu 
umożliwia uzyskanie regularnej struktury. Farba ZEN o grubym uziarnieniu 
przypomina rozsypane nieregularnie doskonale okrągłe kamyczki.

PORaDy: 
Rodzaj i twardość pędzla lub szczotki 
do aplikacj ZEN na ścianę, wpływa na 
uzyskany efekt. Przy malowaniu farbą 
ZEN ważny jest efekt dekoracyjny oraz 
kontemplacyjny proces budowania 
struktury. Pomysłów i inspiracji należy 
szukać w naturze oraz swoim wnętrzu.



PORaDy:
Bardzo ciekawe efekty można uzyskać 
stosując różne kolory tadelaktu 
w poszczególnych warstwach.

Szlachetny tynk wapienny produkowany w oparciu o tradycyjne 
receptury i technologie. Po wyschnięciu i wtarciu w jego powierzchnię 
Mydła Dekoracyjnego - staje się twardy i wodoodporny. 
Doskonale nadaje się do modelowania organicznych powierzchni 
docelowo narażonych na stałe moczenie wodą , takich jak kabiny 
prysznicowe, umywalki czy ściany kuchenne.Marrakesh Tadelakt moż-
na barwić jednym z 16 barwników FOX do produktów wapiennych.

EFEkTy DEkORacyJNE:
Idealnie gładka powierzchnia przypominająca 
polerowany kamień, to podstawowy efekt deko-
racyjny MaRRakESH TaDElakT, uzyskiwany 
przez polerowanie kamieniem polerskim.

EFEkTy SPEcJalNE:
W zależności od sposobu operowania narzędziem 
możemy uzyskać: efekt pofałdowanej powierzchni, 
efekt wydrapywania, efekt mikrospękań, (efekty 
mikrospękań możemy wygładzić bardziej lub mniej 
według uznania, przy pomocy plastikowej japonki).



PORaDy: 
W celu zabezpieczenia przed wilgocią, tynk TERRa aNTIca, można pokryć 
specjalnym, odpornym na alkalia lakIEREM DO DEkORacJI WaPIENNycH, 
WOSkIEM DEkORacyJNyM  lub MyDŁEM DEkORacyJNyM.

Szlachetny tynk wapienny zawierający blaszki miki. Terra antika 
produkowana jest w postaci sypkiej, a po dodaniu wody jest gotowa do użycia.  
Bogata paleta BaRWNIkÓW DO DEkORacJI WaPIENNycH 
umożliwia dobranie właściwych kolorów i zestawień, a różne sposoby aplikacji 
i wykończenia powierzchni umożliwiają uzyskanie dodatkowych efektów dekoracyj-
nych. Tynk TERRa aNTIca, dzięki zawartości wapna, działa bakteriobójczo, 
jego wysoka alkaliczność zapobiega rozwojowi flory bakteryjnej i pleśni.

EFEkTy DEkORacyJNE: 
Gładka matowa powierzchnia pokryta delikatnymi płatkami 
miki, to podstawowy efekt dekoracyjny TERRa aNTIca.



PORaDy:
aplikacja cienkowarstwowa czyli na grubość 1-2 mm ma charakter ściśle dekoracyjny.
aplikacja grubowarstwowa, czyli na grubość od 10 do 20 mm, pozwala wydobyć 
charakterystyczne cechy tynku glinianego oraz jej walory estetyczne
Glinkę Prowansalską można dodatkowo pokryć lakIEREM DO DEkORacJI 
WaPIENNycH w miejscach szczególnie narażonych na wilgoć, lub zabrudzenia.

Szlachetny tynk dekoracyjny produkowany w oparciu o gliny i piaski drob-
noziarniste. Jako surowy naturalny środek wiążący, glina reguluje wilgotność 
powietrza i poprawia cieplny efekt ściankowy w pomieszczeniu. Glinka prowan-
salska produkowana jest w 6 barwnych odcieniach. Glinkę prowansalską „natu-
ralną“ można barwić jednym z 16 barwników FOX do dekoracji wapiennych. 

EFEkTy DEkORacyJNE:
Surowa struktura: gotową do użycia masę nałożyć pacą ze stali nierdzewnej. 
Uklepywana struktura: gdy tynk zacznie przesychać za pomocą rąk uklepy-
wać, zagładzać, formować powierzchnię do pożądanego kształtu. 
Wygładzona struktura: gdy tynk zacznie przesychać za pomocą pacy zagła-
dzać powierzchnię do jej wyrównania.

EFEkTy SPEcJalNE:
Wymywana struktura jest uzyskiwany przez wymywanie wyschniętej powierzchni 
glinki prowansalskiej aż do odsłonięcia uziarnienia. aby wzbogacić efekt dekoracyjny 
podczas wymywania można użyć szablonu. 
Efekt słomy osiąga się poprzez dodanie do glinki prowansalskiej specjalnie preparowanej słomy.
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