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A MANO - Antická řemeslná technika

Popis výrobku
Obnovení antické řemeslné techniky z Benátek vám nabízí hodnotnou lazurovou techniku (clonový efekt) pro 
nástěnnou úpravu. Zpracováním, které trvá krátkou chvíli, docílíte krásného antického efektu.
A MANO se skládá ze sýrovin, různých druhů zemin a minerálních prášků, proto je přirozeně čiré a neškodí 
životnímu prostředí. Má pozitivní účinky na obytné a pracovní prostory. 
Produkt účinkuje také na plísně a dezinfekčně.

Upozornění ke zpracování

Povrchová příprava
Základ musí být hladký, nosný (nesmí sát) a zbavený nečistoty.
Doporučuje se tmelení cementem-respektive stěrku na stěnu.
Jako základní nátěr se výborně hodí Spatula Stuhhi Primer nanášené za pomoci rukavice z beraní kůže a 30% 
naředěnou vodou.

Zpracování
1. vrstva: 24 hodin před zpracováním zamíchat elektrickým míchacím pádlem

a použít 500 cm3 Additvo-Farbpaste (dle požadovaného odstínu, který 
je možno vybrat si na kartě odstínů ) 5 lt A MANO-Colore.
Nyní nanášet krouživým pohybem 8er A MANO-Colore speciální
rukavicí z beraní kůže.

2. vrstva: Po 1-2 hodinách schnutí znovu zamíchat 250 cm3 
Additivo 5 lt A MANO Pasta a jako před tím natřít rukavicí z beraní kůže. Aby se 
docílilo rovnoměrné lazury – respektive clonového efektu, 
Je důležité A Mano Pasta, která se nanáší jednotně bez nerovností rovnoměrným 
krouživým pohybem. Abyste se vyvarovali usazeninám,
Je nejlepší pracovat z venku dovnitř, nanášet v průběžně.
Mezi 1. a 2. nátěrem se může přilepit samolepící šablona (vzorek 
lt. Stencil. Katalog), tím se získá další možnost úpravy. 

Spotřeba: 1. 5l pro 25 50 m A Mano-Colore – krytí (podle povahy základního nátěru)  
2. 5l pro 50-100 m na nátěr-A MANO Paste-lazurované. A MANO Pasten lazurované 
je hedvábně lesklé(č.1021) a matné=opacco (č.1022)

Velikost balení: 5l

Vzorky jsou vám k dispozici v řadě katalogů. Přesná metoda použití je na zaškolovacím 
videu.

I Colori dell ORO - Effekt ve zlatě

Zlato je symbol pro estetiku a bohatství. Jeho třpyt má už od minulosti lidské kreativity kouzlo krásy zdobit a 
dekorovat. Tento třpyt má v sobě i  I Colori dell ORO ve všech směrech dekorace, forem a jeho odstínů.

Zpracování
Díky rozmanitosti 21 odstínů (dle katalogu lt.dell ORO) můžete zabarvení ORO Puro zaměňovat. Doporučujeme 
na předem připravený povrch aplikovat A Mano Colore - bílá za pomoci rukavice z beraní kůže, válečku nebo 
štětce. I Clori dell ORO jsou plně disperzní barvy.
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