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WC #1 - 3D ikon faldekoráció

Plasztikus dekoráció EPS vagy XPS alapanyagból. A dekorációt festve és festetlenül is tudjuk szállítani. A termék színe a képen látható, ha más
színben szeretnéd, vedd fel velünk a kapcsolatot.
Ha festetlenül kéred ne ijedj meg, egyszer?en lefestheted otthon a festékboltokban kapható falfesték szinez?kkel vagy a legtöbb vízbázisú akryl
festékkel. Használhatsz hozzá különböz? dekoreszközöket is, a termékhez kapott csomagoláson pedig lehet?séged van gyakorlásra. Így a
végeredmény olyan lesz, amilyet csak szeretnél.
Egyedi elképzelésed van? Írj nekünk a kapcsolat@imagodeko.hu e-mail címre és megoldjuk.

Értékelés: Még nincs értékelés
Ár
Fogyasztói ár kedvezménnyel:
3,990 Ft
Nettó ár: 3,142 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

Video és egyéb adatok
- Mi a különbség az EPS és XPS alapanyag között?
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Az EPS haboknak klasszikus "hungarocell" felülete van, fehér apró golyócskákból állnak, ezeket festéssel is nehéz eltüntetni és olcsóbb, mint az XPS. AzXPS habok tartósabbak, felületük homogénebb, de gyártótól függ?en különböz? szín?ek, ezért a bel?le készült dekoráció
általában festés után nyeri el végleges formáját. Az XPS hab teljesen vízálló, ezért kültéren is alkalmazható.

- Mivel festhet? a plasztikus dekoráció?

Az Imágódeko plasztikus dekorációi els? sorban vízbáziusú festékkel és egyes akryl festékekkel festhet?k. Ajánljuk hozzá a falfestékhez rengeteg színben kapható szinez?ket. A különböz? oldószeres festékek és spray-k megmarhatják a habokat, ezek használata el?tt vízbázisú festékkel
alapozás szükséges 4-5 rétegben. Érdemes a dekorációhoz kapott csomagoláson kisérletezni.
- Mivel ragasztható?

A plasztikus dekoráció felragasztásához oldószermentes ragasztó használható. Különösen ajánljuk a szilikonok (sziloplaszt) használatát, mert száradás után is rugalmas marad, így ellenáll a diletációnak. Oldószeres ragasztók használatakor érdemes próbát végezni a termékhez kapott
csomagoláson.

- Hova tegyem?
Mivel a plasztikus dekoráció nagyon könny? és nem törékeny, így egyáltalán nem balesetvesélyes. Fel lehet akasztani kis szögekre a falra, vagy zsinórra fellógatni. Vannak olyan dekorációk, amik megállank a földön, ezeket érdemes kétoldalú ragasztóval (sz?nyegragasztó) vagy
tép?zárral rögzíteni.
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