
6820 micro decor
rustykalna barwna masa dekoracyjna
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6820 micro decor
rustykalna, barwna, dekoracyjna masa do ścian

Nastrojowe pomieszczenia o rustykalnych ścianach 

6820 micro decor to wielobarwna szpachla do ścian, która nadaje im piękny, 
rustykalny „look”. Do stosowania na ścianach we wszystkich pomieszczeniach 
mieszkalnych, takich jak pokój dzienny, sypialnia, kuchnia, przedpokój, pomieszczenie 
gospodarcze oraz łazienka poza obszarem prysznica. 6820 micro decor toleruje 
rozprysk wody, ale nie nadaje się do miejsc narażonych na jej bezpośrednie 
oddziaływanie, takie jak ma miejsce w kabinie prysznicowej.

6820 micro decor jest gotową do użytku, barwną masą szpachlową, którą miesza się zwodą 
i rozprowadza po podłożu stalową lub plastikową szpachlą w jednej lub kilku warstwach. 
Masę można stosować bezpośrednio na wszystkich typach podłoży stałych, takich jak beton 
lekki, mur, cementowe i tynkowane ściany, które zostały zagruntowane środkiem 4170 decor 
primer oraz na ścianach malowanych lub pokrytych płytkami (bez 4170).

Występuje w wielu kolorach

Karta kolorów jest tylko 
orientacyjna

Cyfrowy wzornik lub wydruk nie 
oddaje w 100% prawidłowych 
kolorów i struktury



Przygotowanie Nakładanie Warto wiedzieć

Nakładanie powtórne Wygładzanie Inne powierzchnie

Wykańczanie Warto wiedzieć Czyszczenie

Podłoże musi być suche, wolne 
od pyłu, tłuszczu, mydła i luźnych 
części. Podłoża chłonne należy 
zagruntować 4170 decor primer. 
Podłoża szczelne wystarczy 
oczyścić 7110 base cleaner.

Micro decor wymieszać z wodą 
i miksować na niskich obrotach 
przez 2-3 min. Następnie 
masę odstwaić na 2-3 min po 
czym ponownie przemieszać. 
Nakładać szpachlą do 2 mm 
grubości warstwy.

Smugi szpachli mogą stworzyć 
dodatkową grę koloru na 
powierzchni, należy więc unikać 
jednolitych pociągnięć. Nakładać 
w krótkich, półokrągłych 
ruchach.

Aby uzyskać gładką i jednolitą 
powierzchnię należy nałożyć 
jeszcze jedną cienka warstwę, 
kiedy pierwsza będzie już sucha 
ale najwcześniej po 3 godzinach.

Kiedy masa stwardnieje 
można ją wygładzić drobnym 
papierem ściernym lub szlifierką 
mimośrodową tak, aby uzyskać 
całkowicie gładką powierzchnię.

6820 micro decor można również 
stosować na powierzchniach 
malowanych lub pokrytych 
płytkami po uprzednim ich 
oczyszczeniu i odtłuszczeniu 
środkiem 7110 base cleaner i/lub 
7120 ceramic cleaner. 

 4720 decor topcoat można 
najwcześniej nakładać po 6-12 
godz. od nałożenia micro decor. 
Stosować gładki wałek malarski
i nakładać od podłogi do sufitu 
aby uniknąć ściekania, które 
byłoby widoczne po ukończeniu 
pracy.

Należy uważać na ślady wałka 
przy nakładaniu. Wykonaj dodat-
kowe pociągniecia w różnych 
kierunkachI aż do wyrównania i 
zaniku śladów na powierzchni.
Podczas aplikacji powierzchnia 
będzie miała mokry wygląd, który 
zniknie po 1-3 dniach.

Topcoat umożliwia czyszczenie 
powierzchni, którą można myć 
myjką zwilżona wodą z łagodnym 
środkiem myjacym. 

Wykonanie

Na płytki nałożyć 
najpierw warstwę 
gruntującą 6820 
micro decor.



Ochrona gotowej ściany przed plamami

4720 decor topcoating można z powodzeniem 
stosować do impregnacji powierzchni szpachli 
po jej całkowitym utwardzeniu, najwcześniej po 
6-12 godzinach. 

4720 decor topcoating daje neutralną ochronę 
powierzchni, która nie dopuszcza do powstania 
plam na skutek zachlapania. Rozlany płyn na-
leży natychmiast zetrzeć do sucha, tak aby nie 
zaschnął na powierzchni.

Potrzebujesz:

• 4170 decor primer
• 6820 micro decor
• 4720 decor topcoating
• Szpachla 15-20 cm szeroka
• Gładki wałek malarski
• Ew. drobnoziarnisty papier ścierny

- więcej informacji w karcie technicznej produktu na stronie  www.mira.eu.com
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