
Przykład prostej dekoracji gzymsu.

Jednym z elementów dekoracyjnych obiektów jest sztukateria oraz różnego rodzaju 
gzymsy czy pro�le dekoracyjne.  
Poniżej pokazujemy, jak w prosty sposób, przy zastosowaniu polimerów Rembrandt 
dopasować kolorystycznie i fakturowo element dekoracyjny do naszych potrzeb.

Do tego celu zastosowano cienkowarstwowy grunt o nazwie Blancor produkowany przez 
włoską �rmę OIKOS. Blancor to  żywiczny grunt na bazie akrylu, który  rozcieńczamy z 80%
 dodatkiem czystej wody, a następnie nakładamy na gzyms jedną warstwę gruntu pędzlem.
 W zależności od wilgotności i temperatury, odczekujemy ok. 3 - 6 godz. do wyschnięcia 
i utrwalenia gruntu. Szczegółowe dane o gruncie znajdziemy w poniższym linku.
http://www.oikos.pl/pdf/exterior/blankor.pdf
W tym czasie przygotowujemy się do barwienia i zabezpieczenia gzymsu. Do tego celu 
przygotowujemy narzędzia oraz potrzebną do wymalowania ilość kolorów polimerów 
Rembrandt.

Do celu prezentacji użyliśmy kawałek 
gzymsu zewnętrznego wykonanego 
z materiału na bazie cementu.

Krok pierwszy to wyrównanie chłonności 
podłoża i zwiększenie przyczepności 
polimeru Rembrandt.  

Kolejne etapy aplikowania polimerów wyglądają tak : 

W pierwszym etapie barwienia użyjemy 3 kolorów
polimerów Rembrandt oraz pędzla.
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Gzymsy, ornamenty czy sztukateria 
najczęściej mocowana jest na piono-
wych powierzchniach, więc podczas 
malowania mogą pojawić się zacieki,
które usuwamy papierowym ręcznikiem.

Po wykonaniu dekoracji podłoża, przystępu-
jemy do malowania efektu końcowego. 
Do tego celu używamy tych samych kolo-
rów polimeru Rembrandt  oraz gąbki 
morskiej i pędzelka.

Kolejne etapy aplikacji kolorów wykonane techniką tamponowania gąbką morską 
pokazują poniższe zdjęcia.

W trudnych do wymalowania miejscach polimery powinniśmy nakładać odpowiednim 
narzędziem.                              

W tym wypadku wystarczyło 
użyć niewielkiego pędzelka.

Powierzchnie klejenia możemy                                                        
pozostawić nie malowaną. 

Oto efekt końcowy naszego 
przykładu, który wymaga 
jeszcze zabezpieczenia.

str.2



Poniżej jeszcze kilka przykładów aranżacji zewnętrznych gzymsów dekoracyjnych. 

Ładne i proste, jeśli użyje się polimerów Rembrandt.

Końcowym etapem jest zabezpieczenie gzymsu przed czynnikami atmosferycznymi. 
Proponujemy użycie produktu do zabezpieczenia  Stone Tone II . 

Do naszego przykładu użyliśmy  
Stone Tone II w połysku.

W innych przypadkach można użyć 
zabezpieczenia Stone Tone II bez połysku.

Oba rodzaje polimerowo– uretanowych zabezpieczeń znajdują się w naszej ofercie handlowej 
Linii Polimerowej Rembrandt. W taki lub podobny sposób , stosując polimery Rembrandt można  
tworzyć efekty dekoracyjne na wykonanych z cementu elementach architektury. Mogą to być 
kolumny, tralki, balustrady, portale, cokoły, słupki i ogrodzenia,donice, fontanny, gzymsy, listwy lub 
inne elementy dekoracji architektonicznej.
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