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GLAMOUR 

Farba 
dekoracyjna

 Opis produktu i właściwości
Farba dekoracyjna Lico Mix Glamour znajduje zastosowanie w  
nowoczesnych jak i klasycznych wnętrzach. Polecana do 
wszelkiego rodzaju dekoracyjnych wykończeń powierzchni. 
Idealnie nadaje się jako dodatkowy efekt dekoracyjny np. 
imitacji fugi pomiędzy elementami betonu architektonicznego. 
Można ją również zastosować do malowania wzorów za 
pomocą szablonów. Dobre oświetlenie podkreśla perłowy efekt 
farby.

 Zastosowanie produktu 
Farbę dekoracyjną Lico Mix Glamour można stosować na 
wszystkie rodzaje tradycyjnych podłoży budowlanych: beton, 
tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynk gipsowy, płyty 
G-K. Farba przeznaczona jest do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń; w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i 
użyteczności publicznej.

 Przygotowanie podłoża
Podłoże przed przystąpieniem do pracy powinno być suche, 
nośne, zwarte, pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń 
pochodzenia chemicznego i biologicznego. Wszelkie budzące 
wątpliwość podłoża należy oczyścić z łuszczących się powłok 
malarskich, niezwiązanego tynku itp. W przypadku dużej 
wilgotności lub stałego zawilgocenia podłoża należy je 
osuszyć, a przyczynę podsiąkania wyeliminować przed 
aplikacją.  Drobnoziarnista i perłowa struktura farby wymaga, 
aby podłoże było idealnie gładkie; wszelkie ubytki powierzchni 
przeznaczonej do malowania należy uzupełnić i wyrównać. Z 
uwagi na specyfikę produktu podłoże należy zagruntować 
odpowiednio preparatem głęboko penetrującym Lico Grunt 
Uniwersalny. W przypadku nowych tynków cementowych i 
cementowo-wapiennych można je malować po min. 28 dniach 
od ich położenia. Na przygotowane i wyschnięte podłoże, w 
zależności od wymaganego efektu nakładamy farbę 
podkładową np. Lico Mix WP lub Lico Mix LM (fugi pomiędzy 
betonem architektonicznym).

 Przygotowanie produktu                            

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. 
Jakakolwiek ingerencja w skład jakościowy i ilościowy produktu 
może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego 
materiału i powoduje wyłączenie odpowiedzialności Producenta
za efekt finalny z jego zastosowaniem. Dopuszczalne jest 
rozcieńczanie farby za pomocą wody, max. do 5%.

 Sposób użycia/aplikacja                            

● Aplikację wykonywać przy pomocy wałka z micro fibry (8-10 
mm). 
● W celu uzyskanie super gładkiej powierzchni należy 
zastosować wałek malarski z poliestru z fazowanymi końcami.
● Najlepsze efekty można uzyskać nakładając farbę stopniowo 
na niewielkich obszarach powierzchni.
● Na wybranym fragmencie ściany aplikację wykonać bez 
zbędnych przerw do momentu zakończenia prac, by uniknąć 
różnych odcieni koloru na ścianie.  
● Przy aplikacji pędzlem zaleca się nakładanie farby na małym 
obszarze, a następnie natychmiastowe wykończenie wałkiem, 
dzięki czemu miejsca styku poszczególnych obszarów nie będą
tak wyraźnie widoczne. 
● Nakładać dwie warstwy farby, a przy malowaniu z efektami 
specjalnymi jedną warstwę. 
● Ostateczny kolor zależy przede wszystkim od partii produktu,
koloru podkładu, sposobu aplikacji i użytych narzędzi, struktury
podłoża, od kąta padania światła, itp. co powoduje, że może on
odbiegać od wzorca.
● Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po zakończeniu 
pracy. Wszelkie zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

 Uwagi

● Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie 
optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą 
do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki 
wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
● Malowanie farbą dekoracyjną Lico Mix Glamour jest łatwe, 
jednakże do wymalowania dużych, gładkich powierzchni 
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wymagane są umiejętności i doświadczenie. Produkt 
przeznaczony do stosowania przez fachowców.
●  Przed użyciem należy sprawdzić produkt co do parametrów
jakościowych  (konsystencja,  kolor)  i  użytkowych  (aplikacja)
oraz wykonać próbne wymalowanie wstępne.

 Magazynowanie i transport

Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu 
Producenta wynosi 18 miesięcy od daty produkcji w 
temperaturze powyżej +5°C (max. +23°C).

 Dane techniczne   
Ilość warstw

Temperatura podłoża i otoczenia

Czas schnięcia

Limit zawartości LZO: kat. A/l/FW 
(2010r.)

Dekoracyjny system powłokowy 
zgodny z

1-2

od +5°C do +25°C

~0,5 – 2 godz. (temp. 
+20°C)

max. 200 g/l

PN-C 81802

 Zużycie
Średnie zużycie: ~ 0,2 kg/m² *

*w zależności od chłonności i tekstury podłoża oraz od metody
aplikacji.

 Klasyfikacja bezpieczeństwa
Chronić oczy i skórę. W przypadku kontaktu wyrobu z okiem 
przemyć obficie wodą i zasięgnąć opinii lekarza. Chronić przed 
dziećmi. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-
izotiazol-3- on, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować 
wystąpienie reakcji alergicznej. P101 – W razie konieczności 
zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub 
etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P264 – Dokładnie umyć
ręce po użyciu. P333 + P313 – W przypadku wystąpienia 
podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się 
pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

 Waga/opakowanie

Opakowania  0,5 litra
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