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BUĎTE KREATIVNÍ

PŘÍKLADY

Dřevo pro obytné prostory

KREATIVNÍ CHVÍLE: DŘEVĚNÉ 
POVRCHY VE DVOU BARVÁCH

VELKÝ VZHLED PRO PŘÍRODNÍ DŘEVO S 
DVOJTÓNOVÝM ÚČINKEM

Dřevo je pro tebe příliš nudné? Musíte si udělat legraci! S 
povrchovou úpravou Dekorační vosk a dvoubarevnou 
technikou upozorněte na dřevěné povrchy. Díky 
dvoubarevné úpravě vyniká přírodní zrno dřeva. 
Technika povrchové úpravy je vhodná pro lepené hrany a 
profilované dřevo. Dveře skříně, stolní desky nebo obložení 
stěn se stávají skutečným poutačem. Překvapivé efekty jsou 
dosaženy, když zvolíte kontrastní barvy. Elegantnější vzhled 
je vytvořen kombinací jemnějších tónů, jako je 3175 
Hedvábí nebo 3181 Křemen s  3169 Černým nebo 3132 
Šedobéžovým. K  upte dekorační vosk ve své oblíbené barvě 
a můžete z ačít.

POTŘEBUJETE

> Lepené panely nebo profilované dřevo
> Dekorační vosk ve dvou barevných tónech
> Vrtačka s drátěným kartáčem
> Kartáč nebo váleček z mikrovlákna
> Stěrka nebo silikonová škrabka

https://www.floorwood.cz/laky-oleje-barvy/vosky/
https://www.floorwood.cz/osmo-3172-intenziv-dekoracni-vosk-hedvabi/
https://www.floorwood.cz/osmo-3181-intenziv-dekoracni-vosk-kremen/
https://www.floorwood.cz/osmo-3169-intenziv-dekoracni-vosk-cerny/
https://www.floorwood.cz/osmo-3132-intenziv-ral-1019-dekoracni-vosk-sedobezovy/


Dřevo pro obytné prostory

KROK 1
Dřevo se strukturuje pomocí ruční vrtačky s drátěným 
kartáčem. Měkčí, lehčí zbarvené dřevo je kartáčem 
odstraněno, tvrdší a tmavší dřevo zůstává. Zrno dřeva 
nyní zřetelně vyniká.

KROK 2
Tenkou vrstvu Dekoračního vosku v prvním 
barevném tónu naneste štětcem nebo válečkem z 
mikrovlákna.

KROK 3
Po nejméně 24 hodinách schnutí dřevo přetřete podruhé 
jiným barevným tónem.

KROK 4
Odstraňte ještě mokrý povrch stěrkou nebo silikonovou 
škrabkou. Na vyvýšených plochách se znovu objeví první 
barva. V drážkách, kde bylo dřívější dřevo světlejší, 
zůstává druhý barevný tón.

KROK 5
Nechte zaschnout nejméně 24 hodin. Po zaschnutí 
mohou být silně využívané plochy, například stolní desky, 
dodatečně chráněny proti opotřebení, vlhkosti a 
znečištění vrstvou čirého TopOlejem.

Zde je návod:

Nechte%20zaschnout%20nejm%C3%A9n%C4%9B%2024%20hodin.%20Po%20zaschnut%C3%AD%20mohou%20b%C3%BDt%20siln%C4%9B%20vyu%C5%BE%C3%ADvan%C3%A9%20plochy,%20nap%C5%99%C3%ADklad%20stoln%C3%AD%20desky,%20dodate%C4%8Dn%C4%9B%20chr%C3%A1n%C4%9Bny%20proti%20opot%C5%99eben%C3%AD,%20vlhkosti%20a%20zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD%20vrstvou%20%C4%8Dir%C3%A9ho%20Polyx%C2%AE-Oil%20nebo%20TopOil.
https://www.floorwood.cz/originalni-ploche-stetce-osmo/
www.floorwood.cz



