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MAVERICKS  
 
Dekorativna barva na vodni osnovi, ki je namenjena notranji dekoraciji, s svetlobnimi odbojnimi reflekti 
in tridimenzionalnim efektom, ki spominja na gibanje valov.   Mavericks je enostaven za nanašanje in 
zagotavlja ustvarjanje originalnih in prefinjenih efektov. Zahvaljujoč kristalnim delcem v barvi lahko 
ustvarimo edinstvene prostore.  
LASTNOSTI: Za doseganje barvnih nians iz kataloga primešamo temelju Nautilus določeno količino 
barvnega pigmenta Colori ali uporabimo mešalni sistem Valclone. Za niansiranje Mavericks 
dekorativne barve dodamo odgovarjajoč L50 dodatek. 
NANOS temelja NAUTILUS in dekorativne barve MAVERICKS: Na nove površine nanesemo Nautilus z 
valjem ali čopičem s križnimi nanosi. Po najmanj 8 urah pri 20oC nanesemo Mavericks z dvojnim 
čopičem PV 102, vsak konec namočimo v svojo barvno nianso. Mavericks nanesemo izdatno na 
površino 1 – 2 m2 pri temperaturi 15 – 20 oC, pri nižjih temperaturah lahko nanesemo tudi na večjo 
površino. Tehnika temelji na nanašanju manjše količine barve in porazdelitvi s čopičem v vse smeri. Ko 
je barva še mokra, obdelamo površino s čopičem PV 103 brez materiala. S križnimi potegi premaknemo 
kristalne delce v Mavericks barvi s pritiskom ob površino. Na tak način bomo ustvarili videz valov, ki se 
lomijo (ne okroglih). Na koncu priporočamo obdelati celotno površino z nežnimi križnimi potegi, da se 
izognemo sledem čopiča.  
NANOS TEMELJA: Odstranimo barvo, ki se lušči in operemo površino z odgovarjajočim milom. Po 
potrebi površino obrusimo in nanesemo emulzijo. Nadaljujemo z nanosom temelja Nautilus in 
Mavericksa.   
TEHNIČNE LASTNOSTI: 
Redčenje: Mavericks je pripravljen za nanašanje, Nautilus redčimo s 10-15% vode. Poraba Nautilus 1 L 
za 12- 14 m2, Mavericks 1 L za 12- 14 m2. Pakiranje: Nautilus je na razpolago v litrskem pakiranju, 
Mavericks v 0,5 litrskem pakiranju, L50 v 0,5 in 0,1 litrskem pakiranuju, Colori' so na razpolago v 80 in 
480 mililtrskem pakiranju.  
Delovna temperatura: +5oC - + 25oC. Čas sušenja: prašnato suho po 1 uri pri  20 oC, popolnoma suho po 
3-4 urah pri 20 oC, utrditev materiala po 24 urah v odvisnosti od temperature prostora.  Odpornost: Ko 
se proizvod popolnoma posuši, se oblikuje zaščitni sloj, ki je paropropusten in odporen na praske in 
udarce. Pralnost: 15 dni po nanosu je premaz možno očistiti z mehko vlažno gobo in običajnimi 
neagresivnimi čistili. Čiščenje orodja: z vodo in milom. Shranjevanje: v dobro zaprti posodi- tudi po 
uporabi- pri temperaturi od +10oC do +30oC. Rok uporabnosti: 2 leti v dobro zaprti, nikoli odprti posodi. 
OPOZORILA:   Preprečiti stik s kožo. V primeru stika z očmi takoj spirati z vodo in obiskati zdravnika. 
Barva proizvoda se lahko v primerjavi z vzorcem v katalogu razlikuje od 20-30%. Priporočamo izdelavo 
vzorca na steni, saj so Mavericks izdelki sestavljeni iz naravnih sestavin in reagirajo različno glede na 
vlago, toploto, zrak in način nanašanja. Vsak nanos ima svoj karakter. Za izvedbo VALPAINT 
dekorativnih premazov s strani strokovno nepoučenih izvajalcev ne prevzemamo odgovornosti za 
končni izgled izdlekov. Priporočamo uporab dvojnega čopiča PV 102 in čopiča PV 103 za doseganje 
najboljših rezultatov. 
 


