
HARZO-Dekor 

  

  

A HARZO-Dekor fény hatására enyhén 
hologramos hatást keltő, lazúros jellegű 
díszítőanyag, mely a legtöbb vízbázisú 
színezőpasztával  könnyen színezhető. Jó 
mínőségű festett falfelületek különleges 
díszítésére alkalmazható beltérben. 

  

A HARZO-Dekor színtelen állapotban kerül 
forgalmazásra. Ha így használjuk fel az 
anyagot, akkor az alapfelület színe lesz a 
domináns, a HARZO-Dekor egy kis fényt 
visz bele a fal egyhangúságába. A 
végeredmény ahhoz hasonló lesz, mintha 
nagyon apró üveggyöngyökkel borítanánk be 
a falat. Egyenetlen felhordása miatt ezek a 

fény-árnyék játékok eddig ismeretlen hatást mutatnak az ön lakásában. Ennek a 
megoldásnak a speciális hatáson túl az az előnye is megvan, hogy egy 
védőréteget képez, amely miatt a falat egy nedves szivaccsal bármikor könnyen 
letisztíthatjuk. 

  

A HARZO-Dekor felhordásához semmilyen 
előzetes szaktudás vagy komolyabb 
szerszámkészletre nincs szükség. Az anyagot 
stuffoló* mozdulatokkal fel kell hordani. 
Érdekes mintát kaphatunk, ha a felhordást 
nem egyszerre végezzük el, hanem hagyunk 
ki foltokat. Ezt a módszert mi "sörös 
módszernek" hívjuk. Az elnevezés azért 
nagyon találó, mert amikor ezzel végeztünk, 
a megfáradt "mesterember" egy üveg sörrel 
hűsítheti magát. Amire a sör elfogyott, az 



anyag is megszáradt annyira, hogy folytathatjuk a munkát. Jól hangzik, igaz? 

A képen az anyagot sárgára színeztük. Mint már említettük, a termék színtelen 
állapotban kerül forgalomba. Ennek az az óriási előnye, hogy bármilyen sötét 
vagy telt színt is nagyon olcsón előállíthatunk, hiszen a színezőpasztának nem 
fehér alapanyagot kell átszíneznie, hanem egy színtelennek kell színt adnia. Aki 
már próbált valaha sötét színeket vásárolni, azt tudja igazán értékelni, hogy 
valójában nincs szín-felár. 

  

Visszatérve a sörös technikához, a 
megszáradt anyag mellé felvisszük 
a következő réteget. Ahol a 
korábban és a később felhordott 
anyag összeér, vastagabb lesz a 
rétege, ezért erősebb színeket 
eredményez. Ezzel a technikával 
mindenféle érdekes mintát 
kialakíthatunk, mely lakásunk 
méltó díszévé válik majd. 

  

Ha a terméket egyszerre hordjuk fel, és a homogén felületet a sör elfogyasztása 
után tovább szeretnénk díszíteni, semmi nem áll az utunkba. Az itt 
megtekinthető kaptár mintázat előállításához csak egy kis geometriai érzék, egy 
papírlap (hogy egyenes legyen a minta széle), valamint némi türelem 
szükségeltetik. 

  

A "képek" menüpontban a HARZO-Dekor menüpont alatt további képeket 
tekinthet meg. Próbáltuk ezek segítségével visszaadni a fény-árnyék játékot, 
hogy Önök is láthassák, mennyire egyedülálló termék a HARZO-Dekor. 

  

* Stuffolás: A felületre merőlegesen tartott ecsetet a felületbe kell nyomkodni. 

 


