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VISION 
 

 Szablony malarskie   

 

 

 

 
 

 Opis produktu 

 

Szablony malarskie VISION to materiały które umożliwiają wykonanie 

wyjątkowych, oryginalnych dekoracji ściennych. Praca z szablonami daje 

możliwość wykonania prostej, wbrew pozorom szybkiej dekoracji, zmieniającej 

wygląd pomieszczenia na wyjątkowo unikalny. Wzory szablonów zostały tak 

opracowane, aby móc pokryć nawet największe powierzchnie, dzięki 

powtarzalności i możliwości dopasowania wzoru. Szablony malarskie 

wykonane są z wytrzymałego tworzywa, dzięki czemu mogą być wielokrotnie 

wykorzystywane. Zastosowanie szablonów dekoracyjnych daje nieograniczone 

możliwości aranżowania powierzchni. 

 

 Zastosowanie produktu 
 

Szablony malarskie można odbijać na ścianach przy użyciu farb, mas 

strukturalnych czy też werniksów metalicznych.  

Najprostszym przypadkiem dekoracji przy użyciu szablonów jest użycie farby 

np. lateksowej, akrylowej, strukturalnej itd.. Bardziej efektownym 

wykończeniem powierzchni jest zastosowanie mas, tynków dekoracyjnych np. 

beton architektoniczny. Można też wzbogacić efekt dekoracyjny stosując np. 

werniksy dekoracyjne które w zależności od konta padania światła dają 

wrażenie trójwymiarowości wzoru. 

 

 Przygotowanie podłoża 
 

Podłoże przed przystąpieniem do pracy powinno być przygotowane zgodnie z 

sztuką budowlaną tj. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instrukcja wykonania                             
 

Do przyklejenia szablonu dekoracyjnego na ścianę należy przygotować 

poziomicę oraz taśmę klejącą (malarską) 

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia.  

Czysty (suchy) szablon poziomujemy na ścianie przy użyciu poziomicy, a 

następnie dobrze przyklejamy taśmą malarską, tak aby wszystkie boki 

przylegały do powierzchni. 

Kolejnym krokiem jest naniesienie niewielkiej ilości farby lub innego 

materiału/produktu na powierzchnię szablonu, jednoczenie uważając na 

podciekanie. Aplikację najlepiej wykonywać przy użyciu narzędzi 

przewidzianych do danego efektu dekoracyjnego np. wałka, gąbki lub pacy. Po 

nałożeniu efektu dekoracyjnego, należy przytrzymując szablon ręką, oderwać 

taśmę malarską i delikatnie zdjąć go, nie uszkadzając wzoru, pozostawić do 

wyschnięcia. W przypadku wzorów powtarzalnych szablon przykładamy tak do 

ściany, aby wycięcia obejmowały odbitą uprzednio część wzoru.  

 

 Zalecenia 
 

● Klejenie taśmy malarskiej wykonywać na związanej, suchej farbie. 

● Nanosić niewielką ilość farby lub masy od środka szablonu do brzegów. 

●  Aby zminimalizować podciekanie należy za każdym razem odsączyć z 

narzędzi nadmiar farby/masy.  

● Podczas odklejania szablonu ze ściany, należy zachować ostrożność, by 

zapobiec rozmazaniu wzoru.   

● Zaleca się stosowanie gęstych farb i mas.  

● Po skończonej pracy szablon malarski należy umyć ciepłą wodą.  

 ● Ostateczny efekt  zależy przede wszystkim od precyzji, sposobu aplikacji, 

użytych narzędzi, struktury podłoża. 

Należy pamiętać, że drobne niedoskonałości  powstałe podczas odbijania 

szablonu nie stanowią problemu, gdyż oddaje to wiarygodność pracy ludzkich 

rąk. 

● Wykonywanie robót malarskich na poszczególnych płaszczyznach powinno 

być realizowane przy użyciu farb/mas pochodzącej z tych samych partii 

produkcyjnych lub zmieszanych razem przed aplikacją (w przypadku różnych 
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partii); w celu ujednorodnienia.  

 

 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.  

● Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowców. Przed użyciem 

należy sprawdzić produkt co do parametrów użytkowych (aplikacja). 

● Produkt jest integralnym składnikiem systemów dekoracyjnych Lico Mix. 

Stosowanie go z innymi wyrobami może doprowadzić do wyłączenia 

odpowiedzialności Producenta za negatywne skutki wynikłe z takich połączeń. 

● Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpujące informacje na temat 

stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego 

problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą 

techniczną Producenta lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 

sztuki budowlanej. 

● W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii 

produkcyjnej i dowodu zakupu. 

  

 

 Dane techniczne    
 

Rozmiar  

 

   

60x90 cm 

 

 

 

 

 Waga/opakowanie 
 

Opakowania jednostkowe 1 sztuka 

Palety -- 

                                                      


