
Декоративни техники



Декоративни техники
при използването на SPEKTRA DOMFLOK перла лак  
и SPEKTRA DOMFLOK лак



Подготовка на основата за декоративните
техники:

Стъпка 1:
1 x импрегниране на повърхността

Стъпка 2:
2 – 3 x изравняване на повърхността 

SPEKTRA DOMFLOK перла лак и SPEKTRA DOMFLOK 
лак са декоративни покрития, които позволяват 
създаването на различни декоративни ефекти, 
използвани за декорация и защита на интериорните 
стенни повърхности в офиси, коридори, фоайета, дневни 
и навсякъде другаде, където искате да добавите 
декоративни елементи. SPEKTRA DOMFLOK перла лак, 
както подсказва името му, е лак с перлен ефект, докато 
SPEKTRA DOMFLOK лак (гланц/полу-мат/мат) е 
безцветно покритие, към което, при необходимост, могат 
да се добавят различни нюанси.

Стъпка 3:
2 – 3 x нанасяне на боя в избран цветови нюанс
(SPEKTRA Latex мат)
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Стъпка 1:
Нанасяне на SPEKTRA DOMFLOK перла лак

Нанесете равномерен слой от лака върху подготвената 
повърхност с помощта на четка или валяк. Човекът, който 
нанася лака върху повърхността, трябва да бъде следван от 
този, който създава шарката. Разстоянието между тях не 
трябва да надвишава един метър. 
 
 
 
 

Инструментите трябва да се почистят с вода веднага след 
употреба. 

Стъпка 2:
Създаване на шарка с тампон.

Внимание: Винаги навлажнявайте тампона преди употреба за 
да го омекотите. 
Започнете създаването на шарката в ъгъла, като здраво 
натискате инструмента върху прясно нанесения SPEKTRA 
DOMFLOK перла лак. Първо, заличете щрихите на четката чрез 
силен натиск, след което третирайте същата повърхност два 
пъти чрез прилагане на по-лек натиск, за да постигнете 
желаната шарка. Завършване на шарката: 1 x силен натиск, 2 x 
лек натиск. Всеки път, преди да приложите натиск върху 
повърхността, тампонът трябва да се върти надясно или наляво 
от 15 до 45 градуса, за да се постигне възможно най-
неравномерната шарка. По ъглите шарката трябва да се прави с 
намачкана кърпа.

Тампонпри използването  
на SPEKTRA DOMFLOK перла лак
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Стъпка 2:
Създаване на шарка с четка. 

Шарката се създава върху свежия слой 
от втори човек с четка. 

Инструментите трябва да се почистят с 
вода веднага след употреба.

Стъпка 1:
Нанасяне на SPEKTRA DOMFLOK 
перла лак с четка. 

С помощта на широка и тънка четка 
нанесете равен слой SPEKTRA 
DOMFLOK перла лак върху 
подготвената повърхност.

КОПРИНАкато използвате SPEKTRA DOMFLOK перла лак

На големи повърхности:
Стъпка 1:
Нанасяне на SPEKTRA DOMFLOK 
перла лак с валяк.

 
Нанесете равномерен слой SPEKTRA 
DOMFLOK перла лак върху 
подготвената повърхност с валяк.
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При използването на декоративна 
техника ДЖИНСИ, се получава ефект на 
пречупване на светлината и закачлив 
вид на повърхността. Повърхността има 
сатенен блясък, която се променя в 
зависимост от ъгъла, под който пада 
светлината. Повърхността, защитена с 
SPEKTRA DOMFLOK лак може да се 
мие. 

В зависимост от размера на 
повърхността, са необходими двама 
или повече души при работа с 
декоративната техника ДЖИНСИ. 
 

Стъпка 1: 
Нанасяне на SPEKTRA DOMFLOK лак с 
малък валяк. 

С помощта на валяк, покривате 
повърхността в равномерен слой от 
SPEKTRA DOMFLOK лак, към който е 
добавен 20% нюанс SPEKTRA Latex 
мат. Човекът, който нанася лака върху 
повърхността трябва да бъде следван 
от този, който създава шарката. 
Разстоянието между тях не трябва да 
надвишава половин метър. След 
завършване на първия квадратен 
метър, повърхността трябва да се 
провери, за да се установи дали 
шарката е равномерна. 

ДЖИНСИкато използвате SPEKTRA DOMFLOK лак − гланц

Стъпка 2:
Създаване на шарка с декоративни 
инструменти. 

С помощта на гумен “гребен” започнете 
да декорирате в ъгъла на прясно 
нанесения SPEKTRA DOMFLOK лак. 
Шарката се създава, като движите 
инструмента в различни посоки, за да 
се получи възможно най-динамичната 
структура. Бъдете внимателни при 
нанасяне, за да не се повреди вече 
завършената шарка с нови щрихи. 
Затова избягвайте използването на 
техниката ДЖИНСИ върху големи 
повърхности, които биха могли да се 
окажат истинско предизвикателство.

Инструментите трябва да се почистят с вода веднага след употреба.  
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Декоративната техника ГЪБА е идеална 
за светли и големи повърхности, като 
изтънчения и елегантен външен вид я 
правят незабележима и цялата красота 
се разкрива, когато светлината пада 
върху повърхността. Отражението на 
шарката напомня на едно от най-
красивите животни - леопардът. 

Тя може да се комбинира във всички 
нюанси според цветовите схеми 
SPEKTRA Terra, HARMONIA и 
MONICOLOR 720.
 
 

Стъпка 1:
Нанасяне на SPEKTRA DOMFLOK лак с 
естествена морска гъба. 

С помощта на морска гъба, нанесете 
SPEKTRA лак върху подготвената 
повърхност, към който сте добавили 10% 
нюанс SPEKTRA Latex мат и 25% вода. 

Препоръчваме използването на тавичка 
за боя при работа с тази декоративна 
техника.

Стъпка 2:
Създаване на шарка с декоративна 
морска гъба.

Внимание: : Преди употреба, измийте 
гъбата във вода и я изцедете 
старателно, за да стане влажна и мека. 

Започнете да създавате шарка в ъгъла 
чрез равномерен натиска с гъбата, 
напоена с SPEKTRA DOMFLOK лак, 
правейки отпечатъци един до друг. 
След всеки отпечатък, завъртете гъбата 
¼ наляво или надясно, за да се получи 
повърхност, където формата на гъбата 
или линиите на рисуване не са видими. 
Тъй като съхненето не играе много 
важна роля в тази декоративна техника, 
тя може да се използва за големи 
повърхности и във всички възможни 
нюанси.

Инструментите трябва да се почистят с вода веднага след употреба.

ГЪБАкато използвате SPEKTRA DOMFLOK лак или  
DOMFLOK перла лак
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ДЕНИМкато използвате SPEKTRA DOMFLOK лак

Стъпка 1:
Нанасяне на SPEKTRA DOMFLOK лак с 
валяк. 

С помощта на валяк, нанесете върху 
повърхността равномерен слой от 
SPEKTRA DOMFLOK лак, към който е 
добавен 20% нюанс SPEKTRA Latex 
мат. Човекът, който нанася лака върху 
повърхността трябва да бъде следван 
от този, който създава шарката. 
Разстоянието между тях не трябва да 
надвишава един метър. След 
завършване на първите два линейни 
метъра, повърхността трябва да се 
провери, за да се установи дали 
шарката е равномерна.

Стъпка 2:
IСъздаване на шарка със 
специализиран инструмент. 

Започнете създаването на шарката в 
ъгъла със средно-силни вертикални 
щрихи с инструмента за довършителни 
работи върху прясно нанесения 
SPEKTRA DOMFLOK лак. Вертикалните 
щрихи надолу създават шарка на плат. 
Спрете поне половин метър над пода, и 
след това започнете да нанасяте в 
посока нагоре, за да създадете приятна 
смесица и красива шарка по цялата 
повърхност.
 

В зависимост от размера на 
повърхността, са необходими двама 
или повече дуяи при работа с 
декоративната техника ДЕНИМ.

 
 

Инструментите трябва да се почистят с вода веднага след употреба.
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Инструментите трябва да се почистят с вода веднага след употреба.

КАМЪКкато използвате SPEKTRA DOMFLOK перла лак

Декоративната техника SPEKTRA 
КАМЪК може да бъде една много 
бляскава или фина техника, предлагаща 
много функционална повърхност. 
Визията, получена чрез тази техника 
създава свят на недефинирани линии, 
които могат да бъдат намерени в 
природните пластове на почвата и 
скалите. Тази техника е особено 
интересна при пречупването на 
светлината в интериора. 

Тя може да се комбинира във всички 
нюанси според цветовите схеми 
SPEKTRA Terra, HARMONIA и 
MONICOLOR 720.
 

Стъпка 1:
Подготовка на основата.

След подготовка на основата, вземете 
светло защитно фолио, което е 
необходимо за декоративната шарка и 
го закачете на тавана или на горния ръб 
на повърхността. Фолиото трябва да 
бъде 0.5 м по-високи от ръба на 
обработваната повърхност. Разстелете 
фолиото и използвайте самозалепваща 
се лента, за да го прикрепите към 
горната част на повърхността или 
тавана, като оставите достатъчно място, 
за да може спокойно да работите върху 
атакуваната повърхност. 
 
 

Стъпка 2:
Създаване на декоративната шарка 
КАМЪК.

Започнете нанасянето на SPEKTRA 
DOMFLOK перла лак, когато 
повърхността е подготвена , а фолиото 
закрепено. Нанесете лака с голям валяк 
с помощта на класическата техника на 
рисуване. След нанасяне на лака в 
ширината на един лист фолио, спуснете 
фолиото, така че да залепне върху 
прясно нанесения лак. С помощта на 
мека широка “четка”, натиснете фолиото 
върху повърхността и продължете с 
работата си. 

След приключване на процеса, 
отстранете защитното фолио и 
изчакайте повърхността да изсъхне. 
Всяка повърхност е уникална и не може 
да бъде боядисана по същия начин, 
както другите.
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Декоративни техники
като използвате SPEKTRA DECOR quarz  
и SPEKTRA DECOR топаз 



Стъпка 1:
1 x импрегниране на повърхността

Стъпка 2:
2 – 3 x изравняване на повърхността

Стъпка 3:
2 – 3 x нанасяне на боя в бял цветови нюанс

Или, за външни повърхности: 
1 х подготовка на повърхността

Подготовка на основата за декоративните 
техники:

SPEKTRA DECOR quarz е декоративно покритие на база 
силоксан което се използва за декорация и защита на 
вътрешни и външни стенни повърхности. Покритието се 
отличава с висока покривност, висока 
паропропускливост, отлична водоустойчивост и 
устойчивост на лоши атмосферни влияния.

Крайният декоративен ефект при използване на 
SPEKTRA DECOR quarz е грубо кадифено съчетание на 
повърхността.

SPEKTRA DECOR topaz е декоративно покритие на водна 
основа, което се използва за декориране и защита на 
интериорни стенни повърхности. Покритието е 
устойчиво на почистване с вода, високото ниво на 
паропропускливост и позволява нанасянето върху 
практически всички видове строителни повърхности. 

SPEKTRA DECOR topaz засилва металния отразяващ 
ефект, който създава смесица от антично изкуство и 
модерен дизайн в помещението и по този начин може да 
се използва в широк спектър от жилищни пространства.
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DECOR Декоративни ефекти, когато се използва  
SPEKTRA DECOR quarz

Както при всички други декоративни техники, крайният вид 
на повърхността зависи най-вече от вдъхновението на 
потребителя. SPEKTRA DECOR quarz се нанася с четка.

SPEKTRA DECOR quarz се нанася върху повърхността с 
широка четка, във всички посоки, така че да се получи 
еднородна смесица от груби и гладки повърхности.
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DECOR Декоративни ефекти, когато се използва  
SPEKTRA DECOR topaz
Покритието е подходящо както за малки, така и за големи 
стенни повърхности, където други декоративни техники са 
трудни за прилагане. Както при всички други декоративни 
техники, крайният вид на повърхността зависи най-вече от 
вдъхновението на потребителя. SPEKTRA DECOR topaz се 
нанася с четка. 

SPEKTRA DECOR topaz се нанася върху повърхността с 
широка четка, във всички посоки, така че да се получи 
еднородна смесица от груби и гладки повърхности.
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Декоративни техники
Цветова схема КВАРЦ

DQ 100

DQ 101

DQ 102

DQ 150

DQ 151

DQ 152

DQ 110

DQ 111

DQ 112

DQ 160

DQ 161

DQ 162

DQ 120

DQ 121

DQ 122

DQ 170

DQ 171

DQ 172

DQ 130

DQ 131

DQ 132

DQ 180

DQ 181

DQ 182

DQ 140

DQ 141

DQ 142

DQ 190

DQ 191

DQ 192



Презентацията на нюансите е само 
за информационни цели. Възможно 
е да съществуват отклонения от 
цветовите нюанси в презентацията, 
които не са обект на претенции.

DT 018 G

DT 023 G

DT 028 G

DT 017 G

DT 022 G

DT 027 G

DT 016 G

DT 021 G

DT 026 G

DT 015 G

DT 020 G

DT 025 G

DT GOLD

DT 019 G

DT 024 G

DT 004 S

DT 009 S

DT 014 S

DT 003 S

DT 008 S

DT 013 S

DT 002 S

DT 007 S

DT 012 S

DT 001 S

DT 006 S

DT 011 S

DT SILVER

DT 005 S

DT 010 S

Декоративни техники
Цветова схема ТОПАЗ
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