
COSMETIKA
בי רטי דקו ע  צב



נצנצים

יהלום

אם הפנינה

ליישם שפכטל PERLA על החורים והסדקים במשטח שדורשים טיפול. 
לאחר השפכטל חובה לעבור עם פריימר ELEGANS EXTRA או עם 

פריימר מילוי DOLGULU ולהמתין 18-24 שעות.

יש לצבוע את המשטח עם ELEGANS EXTRA מט/מט רך/חצי 
מט בצבע קרוב ככל האפשר לצבעו של COSMETIKA יהלום.

הגוונים המומלצים:
K082 - לזהב

165H - לבסף
156Y - לנחושתY

לפנינה - לבן
F064 - לפנינה צהובה
123M -  פנינה אדומה

ממתינים לייבוש ומיישמים COSMETIKA יהלום. יש הבדל מבחינת 
הגימור בין השימוש ברולר ובין השימוש במברשת, לכן חשוב ביותר  

לעבור עם הרולר קרוב ככל האפשר לקצוות הקיר.

לוודא שהמשטח המיועד יבש, נקי, חלק, יציב וללא אבק. במשטחי טיח, יש למרוח פריימר
TRANSFER, פריימר ELEGANS EXTRA או פריימר A-STAR ולאחר המתנה של  18-24 שעות,

ליישם שכבה אחת בעזרת רולר סטאן DELUX סיבים קצרים. במשטחים צבועים, ליישם
ELEGANS EXTRA מט/מט רך/חצי מט שהוכן בגוון פנינה הקרוב לצבעו של שכבה הראשונה

או ליישם את הצבע הרצוי של COSMETIKA פנינה בשכבה אחת בעזרת רולר סטאן 
DELUX סיבים קצרים. 

לאחר 4 שעות ייבוש, למרוח שכבה שנייה של COSMETIKA פנינה בעזרת רולר סטאן סיבים
קצרים. אין להשתמש במברשת. לפני ייבוש הצבע, ליצור את האפקטים הרצויים בעזרת רולר

KELEBEK של POLISAN. יש לכסות את הקצוות ואת פינות התקרה עם נייר דבק וליישם עם
רולר בתנועות אופקיות לרוחב הקיר. צבע COSMETIKA פנינה מתייבש מהר, לכן יש צורך

בלפחות שני אנשים ביישום השכבה האחרונה.

אחד צריך למרוח את הצבע בעזרת רולר סטאן סיבים קצרים, כאשר השני צריך ליצור את
האפקטים בעזרת רולר אפקטים KELEBEK של POLISAN. הניסיון ליצור אפקטים בעזרת רולר

אפקטים KELEBEK של POLISAN אחרי ייבוש הצבע לא ייתן את התוצאה הרצוייה.

ניתן ליצור אפקטים מיוחדים על ידי שימוש ברולר ניילון של POLISAN בשכבה השנייה או
בעזרת כלי אפקטים שונים.

על המשטח להיות נקי ויבש. למרוח ELEGANS EXTRA מט, מט רך או חצי מט כשכבה ראשונה 
לפני היישום של  COSMETIKA נצנצים.

יש להמתין לפחות 4 שעות לפני היישום של COSMETIKA נצנצים. לערבב 2-3 דקות לאחר
פתיחת המכסה. אין לדלל במים, המוצר מוכן לשימוש. מרטיבים את הרולר סטאן

DELUX של POLISAN כדי לאפשר פיזור יותר הומוגני של הנצנצים. בתחילת היישום 
תהיה כמות מוגברת של נצנצים על הרולר, לכן חובה למרוח את הצבע על משטח ריק. 

על מנת לקבל אפקט נצנצים אינטנסיבי יותר, מומלץ ליישם שכבה שנייה של
COSMETIKA נצנצים אחרי 4 שעות. משלים ייבוש מלא ב-4 שעות בטמפרטורה של 20 מעלות.



יהלום
צבע COSMETIKA יהלום 

החדש, עם הברק הטבעי של
המתכות הטביעות של כדור

הארץ, כמו זהב, כסף, ברונזה
ופלטינה, ישלים את מתיחת

הפנים של ביתך.

הזוהר של היהלום על קירות ביתך

נצנצים
משטחים בוהקים ואלגנטיות זוהרת... 

הברק שמשתקף מימנו יוצר 
אפקט מרשים. ניתן ליישם

את COSMETIKA נצנצים גם 
על צבע מט וגם על צבע 

חצי מט, וכך לקבל
זוהר שעולה על ציפיותך.

ההגדרה של אלגנטיות זוהרת

אם הפנינה
סביבה יוצאת דופן שמקבלת

את כוחה מאם הפנינה...
אפקט זוהר במלוא מובן המילה.

מוסיף ברק לביתך עם
מרקמו המנצנץ כמו פנינים.

ّפרטים יקרי ערך כמו פנינים

יוצר את העולם המקורי של חלומותיך
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יוצר את העולם
המקורי של 

חלומותיך
הוסף/י לחייך פרשנות

ייחודית ויוצאת דופן עם
מוצרים בעלי מרקם מיוחד

 .COSMETIKA של

קבל/י מימדים שונים 
מיישומים קלאסיים ופנה/י 

מקום לסגנונות חדשים בביתך.

POLİSAN KANSAI BOYA SANAYİ VE TİCARET AȘ

Genel Müdürlük / Headquarters
İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad. No: 86 Atașehir / İSTANBUL
Tel: (0216) 578 56 00   Fax: (0216) 573 77 97

Fabrika / Factory
Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Refik Baydur Cad. No: 7 Gebze /KOCAELİ
Tel: +90 262 679 60 00 • Fax: +90 262 606 03 70
polisankansai.com / info@polisankansai.com             / polisanhomecosmetics


