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VALRENNA 
 
Notranja barva na vodni osnovi, ki je nenavadno mehka na otip, podobna je jelenovi koži. Valrenna  
vsebuje posebne smole in pigmente, ki omogočajo efekt podoben mehki tkanini, ki ga dosežemo z 
različnimi barvnimi sencami. VALRENNA premaz lahko s pravilno predpripravo nanašamo na stene iz 
betona, gipsa, gips plošč, opeke, ter na les in kovino.  
LASTNOSTI: Za doseganje barvnih odtenkov iz kataloga primešamo barvi VALRENNA določeno količino 
pigmenta COLORI'. Z enakim pigmentom obarvamo tudi temelj PRIMER 400. Pigmentne paste COLORI' 
se nahajajo v dveh različnih pakiranjih (80 ML in 480 ML). Za niansiranje se lahko uporabi tudi mešalni 
sistem Valclone. 
NANOS PREMAZA: 
EFEKT JELENJE KOŽE Nanesite premaz VALRENNA s čopičem na površino s križno tehniko,  s potegi v 
vse smeri. Ko nanesemo material na približno 1 m2, obdelamo celotno površino z mehkimi potegi 
čopiča še enkrat za boljše doseganje efekta. Pri sobni temperaturi 20oC lahko nanesemo drug sloj po 5-
6 urah z enakim postopkom kot pri prvem sloju. Za doseganje efekta jelenje kože razredčimo 
VALRENNO z 10-20 % vode. 
EFEKT SHANTUNG SVILE Nanesite premaz VALRENNA z volnenim kratkodlakim valjem na površino 
širine 1 metra in višine 1-2 metra. Nato skrtačite površino od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor s 
posebno ščetko PV 88 tako, da dosežemo efekt Shantung svile. V kotih in na težje dosegljivih 
površinah uporabite manjšo ščetko PV 89. Pri sobni temperaturi 20oC lahko nanesemo drug sloj po 5-6 
urah z enakim postopkom kot pri prvem sloju. Za doseganje efekta Shantung svile razredčimo 
VALRENNO z 10-20 % vode.  
EFEKT LANU Nanesite premaz VALRENNA z volnenim kratkodlakim valjem na površino širine 1 metra 
in višine 1-2 metra. Nato skrtačite površino od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor s posebno ščetko 
PV 88. V kotih in na težje dosegljivih površinah uporabite manjšo ščetko PV 89. Pri sobni temperaturi 
20oC lahko nanesemo drug sloj po 5-6 urah z enako tehniko kot pri prvem sloju. Tokrat naj bodo potegi 
krtače v horizontalni smeri iz leve proti desni in obratno. Za doseganje efekta lanu razredčimo 
VALRENNO z 10-20 % vode.  
NAVODILA ZA UPORABO: 
STARE STENE: Odstranimo staro bravo, ki se lušči, in očistimo površino z vodo in milom. Pokitamo, kjer 
je potrebno. Ko je kit suh, površino pobrusimo. Nanesemo PRIMER 400 samo na pokitane dele najprej. 
Po 4 urah pri 200C nanesemo temelj PRIMER 400, ki smo ga  razredčili z 10-30 % vode. Če se površina 
ne lušči in ni prašnata, nanesemo en sloj PRIMER 400, ki smo ga  razredčili z 10-30 % vode. Po 4 urah 
pri 200C  lahko nanesemo barvo VALRENNA v poljubni tehniki kot je zgoraj opisano.  
NOVE STENE: Pokitamo, kjer je potrebno. Ko je kit suh, površino pobrusimo, kjer smo kitali. Nanesemo 
PRIMER 400 samo na pokitane dele najprej. Po 4 urah pri 200C nanesemo temelj PRIMER 400, ki smo 
ga  razredčili z 10-30 % vode. Po 4 urah pri 200C  lahko nanesemo barvo VALRENNA v poljubni tehniki 
kot je zgoraj opisano.  
TEHNIČNE LASTNOSTI:  
REDČENJE: PRIMER 400 redčimo z vodo 10-30 %; VALRENNA  barvo redčimo z 10-20 %. PORABA: 1 
liter VALRENNE zadostuje za 7-8 m2, 1 liter PRIMER 400 za 10-11 m2 v odvisnosti od vpojnosti 
površine. PAKIRANJE: PRIMER 400 v pakiranju po 750 ml, 2,5 l in 5 l; VALRENNA v pakiranju po 750 ml 
, 2,5 l in 5 l. COLORI' v pakiranju po 80 ml ali 480 ml. Tako temelj PRIMER 400 kot barvo VALRENNA 
moramo pigmentirati in pred uporabo dobro premešati. DELOVNA TEMPERATURA: nad + 5 0C in pod 
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300C. ČAS SUŠENJA: pri sobni temperaturi 200C približno 5-6 ur. Barva je popolnoma suha po 24 urah. 
IZGLED: mat z efektom jelenje kože ali tekstila. ODPORNOST: Ko se barva popolnoma posuši je 
odporna na normalno uporabo. 15 dni po nanosu je pralna z vodo, izogibamo se drgnjenju. ČIŠČENJE 
ORODJA: z vodo in milom. SKLADIŠČENJE:  2 leti v dobro zaprti originalni embalaži pri temperaturi 
med + 10 0C in + 30 0C, tudi po uporabi.  
 
Varnostna navodila: Preprečiti direkten stik s kožo, zaščititi oči in obraz; v primeru kontakta izpirati z 
vodo in poiskati zdravniško pomoč. Orodja ne prati v vodotokih. 
NAVODILA:  
Te informacije so pridobljene iz izkušenj in so natančne ter pravilne. Ker konkretna izvedba ni pod našo 
kontrolo ne prevzemamo odgovornosti za dana navodila.  Priporočamo izvedbo manjšega vzorca, da 
boste prepričani o barvni niansi in tehniki. Barva proizvoda se lahko v primerjavi z vzorcem v katalogu 
razlikuje od 20 do 30%. Različne serije lahko imajo odstopanja v barvnih niansah. Proizvajalec in 
trgovec ne prevzemata odgovornosti za razlike v različnih serijah. Če imate pakiranja iz različnih serij 
priporočamo, da celoten material vsujete v eno posodo in ga dobro premešate. Za doseganje željenega 
efekta priporočamo uporabo zgoraj navedenega orodja. Za izvedbo VALPAINT dekorativnih premazov s 
strani strokovno nepoučenih izvajalcev ne prevzemamo odgovornosti za končni izgled izdlekov.  


