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Szanowni Państwo,
Z przyjemnością prezentujemy Państwu katalog produktów dekoracyjnych
Silveno Decorazione. Marka stworzona została w oparciu o wiedzę i wieloletnie
doświadczenie profesjonalistów.
Produkty Silveno Decorazione tworzą niezapomniany k limat
pomieszczenia. Doznania estetyczne będą odzwierciedlały wszystko, co dla
Państwa ważne i przywołają bliskie człowiekowi wspomnienia. Znamy swoich
klientów – wiemy, że najbardziej cenioną wartością Silveno Decorazione jest
bogactwo oryginalnych struktur i kolorów. Wszystkie wspomnienia, uczucia i
pragnienia ubieramy we włoski styl …..
Serdecznie zapraszamy w podróż z Silveno Decorazione we włoskim stylu.
Na kolejnych stronach katalogu zamieściliśmy dla Państwa inspirujące i modne
zestawiania kolorystyczne.

Tynk Dekoracyjny Efekt Betonu
Tynk dekoracyjny Efekt Betonu powstał z połączenia naturalnych spoiw wapiennych i pyłu marmurowego. Po aplikacji uzyskujemy efekt dekoracyjny
podobny do surowego betonu. Zawarte dodatki oraz szeroki zakres
aplikacji pozwala tworzyć nowoczesne, industrialne, surowe struktury
ścienne. Tworzy unikalne tło do takich elementów wyposażenia mieszkania
jak drewno, szkło i metal.

Opakowania i wydajności
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4 kg

8 kg

4 m2

8 m2

Etapy nakładania

Gruntowanie
Grunt Szczepny
Jedna warstwa

Nakładanie

Efekt Betonu
Jedna warstwa

Lakierowanie

Lakier Bezbarwny
Jedna warstwa

* W przypadku pigmentowania masy EFEKT BETONU, pigment należy rozprowadzić w wodzie zarobowej.

Skład systemu
Grunt Szczepny
Efekt Betonu
Pigment*
Lakier Bezbarwny

* Dodatek do tynku Efekt Betonu
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Paleta kolorów

Baza

P4 – 20ml / 8kg

P4 – 20ml / 4kg
W przypadku użycia większej liczby niż jedno opakowanie konieczne jest wymieszanie ich zawartości w jednym opakowaniu zbiorczym.
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Paleta kolorów

P9 – 20ml / 4kg

P11 – 20ml / 4kg

P12 – 20ml / 4kg
Kolory pokazane w katalogu mogą różnić się od koloru wykonanej struktury, warunków otoczenia oraz sposobu wykonania efektu.
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Farba Strukturalna Stiuk Wenecki
Stiuk Wenecki to farba strukturalna dająca trójwarstwowe, ekskluzywne pokrycie dekoracyjne nawiązujące do antycznej techniki tynkowania.
Stworzony na bazie spoiw akrylowych oraz odpowiednio dobranej mączki
marmurowej idealnie nadaje się do naśladowania dawnych technik
dekorowania wnętrz. Pozwala osiągnąć naturalny wygląd - odzwierciedlenie
struktury kamienia.

Opakowania i wydajności
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1 kg

3 kg

12 kg

1,6 m2

4,8 m2

19,2 m2

Etapy nakładania

Gruntowanie
Grunt Szczepny
Jedna warstwa

Nakładanie

Stiuk Wenecki
Trzy warstwy

Woskowanie

Wosk zabezpieczający
Jedna warstwa

Skład systemu
Grunt Szczepny
Stiuk Wenecki
Pigment
Wosk Zabezpieczający
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Paleta kolorów

P1 – 20ml / 3kg

P2 – 20ml / 3kg

P3 – 20ml / 3kg

P1 – 60ml / 3kg

P2 – 60ml / 3kg

P3 – 60ml / 3kg

P4 – 20ml / 3kg

P5 – 20ml / 3kg

P6 – 20ml / 3kg

P4 – 60ml / 3kg

P5 – 60ml / 3kg

P6 – 60ml / 3kg

W przypadku użycia większej liczby niż jedno opakowanie konieczne jest wymieszanie ich zawartości w jednym opakowaniu zbiorczym.
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Paleta kolorów

P7 – 20ml / 3kg

P8 – 20ml / 3kg

P9 – 20ml / 3kg

P7 – 60ml / 3kg

P8 – 60ml / 3kg

P9 – 60ml / 3kg

P10 – 20ml / 3kg

P11 – 20ml / 3kg

P12 – 20ml / 3kg

P10 – 60ml / 3kg

P11 – 60ml / 3kg

P12 – 60ml / 3kg

Kolory pokazane w katalogu mogą różnić się od koloru wykonanej struktury, warunków otoczenia oraz sposobu wykonania efektu.
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Farba Strukturalna Baranek
Farba Strukturalna do wewnątrz (na ściany, sufity) i na elewacje.
Wypełniaczem farby jest kruszywo dające efekt baranka. Jest to matowa,
biała, wodorozcieńczalna farba dyspersyjna. Zawiera mineralne dodatki
strukturalne. Przeznaczona do wykańczania węgarek okiennych i dużych
powierzchni wewnątrz budynków. Nadaje się do aplikacji na beton, tynk i
płytę gipsową.

Opakowania i wydajności
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5l

10 l

25 m2

50 m2

Etapy nakładania

Gruntowanie

Grunt Szczepny
Jedna warstwa

Nakładanie

Baranek
Dwie warstwy

Skład systemu
Grunt Szczepny
Baranek
Pigment
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Paleta kolorów

P1 – 20ml / 5L

P2 – 20ml / 5L

P3 – 20ml / 5L

P4 – 20ml / 5L

P5 – 20ml / 5L

P6 – 20ml / 5L

W przypadku użycia większej liczby niż jedno opakowanie konieczne jest wymieszanie ich zawartości w jednym opakowaniu zbiorczym.
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Paleta kolorów

P7 – 20ml / 5L

P8 – 20ml / 5L

P9 – 20ml / 5L

P10 – 20ml / 5L

P11 – 20ml / 5L

P12 – 20ml / 5L

Kolory pokazane w katalogu mogą różnić się od koloru wykonanej struktury, warunków otoczenia oraz sposobu wykonania efektu.
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Farba Strukturalna Raufaza
Dekoracyjna farba strukturalna do ścian i sufitów. Matowa, odporna na zmywanie, łatwa w aplikacji. Dzięki drobinom drewna tworzy powłokę o
wyglądzie papierowej tapety typu rauhfaser. Dzięki stworzonej strukturze
ściany tworzy przyjemny i przytulny klimat mieszkania.

Opakowania i wydajności
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5l

10 l

30 m2

60 m2

Etapy nakładania

Gruntowanie
Grunt Szczepny
Jedna warstwa

Nakładanie

Raufaza
Dwie warstwy

Skład systemu
Grunt Szczepny
Raufaza
Pigment
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Paleta kolorów

P1 – 20ml / 5L

P2 – 20ml / 5L

P3 – 20ml / 5L

P4 – 20ml / 5L

P5 – 20ml / 5L

P6 – 20ml / 5L

W przypadku użycia większej liczby niż jedno opakowanie konieczne jest wymieszanie ich zawartości w jednym opakowaniu zbiorczym.

16

Paleta kolorów

P7 – 20ml / 5L

P8 – 20ml / 5L

P9 – 20ml / 5L

P10 – 20ml / 5L

P11 – 20ml / 5L

P12 – 20ml / 5L

Kolory pokazane w katalogu mogą różnić się od koloru wykonanej struktury, warunków otoczenia oraz sposobu wykonania efektu.
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Tynk Dekoracyjny Trawertyn
Trawertyn to unikalne pokrycie dekoracyjne stworzone na bazie spoiw
wapiennych i pyłu marmurowego. Nadaje powierzchni efekt dekoracyjny,
podobny do przeciętego trawertynu z widocznymi elementami imitującymi
naturalną wewnętrzną strukturę. Do stosowania wewnątrz budynków, na
każdym rodzaju tynku. Popularna struktura uzyskiwana z trawertynu to tzw.
„efekt drapany" – nierównomierne, poziome smugi i porowatość.

Opakowania i wydajności
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4 kg

8 kg

3,2 m2

6,4 m2

Etapy nakładania

Gruntowanie
Grunt Szczepny
Jedna warstwa

Nakładanie
Trawertyn
Dwie warstwy

Lakierowanie
Lakier bezbarwny
Jedna warstwa

Lakierowanie
Lakier + Pigment
Jedna warstwa

Skład systemu
Grunt Szczepny
Trawertyn
Lakier Bezbarwny
Lakier Bezbarwny
Pigment*

* Dodatek do Lakieru Bezbarwnego, dla kolorów z palety
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Paleta kolorów

P1 – 20ml / 0,8L

P2 – 20ml / 0,8L

P3 – 20ml / 0,8L

P4– 20ml / 0,8L

W przypadku użycia większej liczby niż jedno opakowanie konieczne jest wymieszanie ich zawartości w jednym opakowaniu zbiorczym.
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Paleta kolorów

P6 – 20ml / 0,8L

P9 – 20ml / 0,8L

P10 – 20ml / 0,8L

P11 – 20ml / 0,8L

Kolory pokazane w katalogu mogą różnić się od koloru wykonanej struktury, warunków otoczenia oraz sposobu wykonania efektu.
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Farba Metaliczna Strukturalna Silver
Farba Metaliczna Strukturalna Silver to wewnętrzna farba strukturalna o
metalicznej poświacie z delikatnym perłowym pyłem z wypełniaczem z
drobnego piasku. Jednowarstwowe pokrycie w prosty sposób pozwala
wprowadzić do pomieszczenia charakterystyczne dla farb strukturalnych
akcenty, a dodatkowo farba zmienia swój wygląd wraz ze zmianą kąta
padania światła. Użyta w klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrzach, spełni
oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Opakowania i wydajności
800 ml
7 m2
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Etapy nakładania

Gruntowanie
Grunt Szczepny
Jedna warstwa

Nakładanie
Farba Metaliczna Silver
Jedna warstwa

Skład systemu
Grunt Szczepny
Silver
Pigment
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Paleta kolorów

P1 – 20ml / 0,8L

P2 – 20ml / 0,8L

P3 – 20ml / 0,8L

P4 – 20ml / 0,8L

P5 – 20ml / 0,8L

P6 – 20ml / 0,8L

W przypadku użycia większej liczby niż jedno opakowanie konieczne jest wymieszanie ich zawartości w jednym opakowaniu zbiorczym.
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Paleta kolorów

P7 – 20ml / 0,8L

P8 – 20ml / 0,8L

P9 – 20ml / 0,8L

P10 – 20ml / 0,8L

P11 – 20ml / 0,8L

P12 – 20ml / 0,8L

Kolory pokazane w katalogu mogą różnić się od koloru wykonanej struktury, warunków otoczenia oraz sposobu wykonania efektu.
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Farba Metaliczna Brillare
farba metaliczna z dodatkiem opalizującego kruszywa, tworzy barwne
refleksy świetlne zmieniające swój wygląd wraz ze zmianą kąta padania
światła. Charakteryzująca się dużą możliwością kształtowania dowolnych
wzorów oraz wysoką odpornością na zmywanie.

Opakowania i wydajności
1 kg
Nakładanie pędzlem: 7-9 m2
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Nakładanie pacą: 5-6 m2

Etapy nakładania

Gruntowanie
Primer Quartz
Jedna warstwa

Nakładanie
Farba Metaliczna Brillare
Jedna lub dwie warstwy

Skład systemu
Primer Quartz
Farba Brillare
Pigment
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Paleta kolorów

Baza

B17 – 20ml / 1kg

B18 – 20ml / 1kg

B19 – 20ml / 1kg

B20 – 20ml / 1kg

B21 – 20ml / 1kg

B22 – 20ml / 1kg

B23 – 20ml / 1kg

W przypadku użycia większej liczby niż jedno opakowanie konieczne jest wymieszanie ich zawartości w jednym opakowaniu zbiorczym.
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Paleta kolorów

B24 – 20ml / 1kg

B25 – 20ml / 1kg

B26 – 20ml / 1kg

B27 – 20ml / 1kg

B28 – 20ml / 1kg

B29 – 20ml / 1kg

B31 – 20ml / 1kg

B32 – 20ml / 1kg

Kolory pokazane w katalogu mogą różnić się od koloru wykonanej struktury, warunków otoczenia oraz sposobu wykonania efektu.
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Farba Metaliczna Moonshine
farba metaliczna z dodatkiem opalizującego kruszywa, tworzy barwne
refleksy świetlne zmieniające swój wygląd wraz ze zmianą kąta padania
światła. Charakteryzująca się dużą możliwością kształtowania dowolnych
wzorów oraz wysoką odpornością na zmywanie.

Opakowania i wydajności
1 kg
Nakładanie pędzlem: 7-9 m2
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Nakładanie pacą: 5-6 m2

Etapy nakładania

Gruntowanie
Primer Quartz
Jedna warstwa

Nakładanie
Farba Metaliczna Moonshine
Jedna lub dwie warstwy

Skład systemu
Primer Quartz
Farba Moonshine
Pigment
Brokat
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Paleta kolorów

Baza + Brokat 20g

B17 – 20ml / 1kg + Brokat 20g

B18 – 20ml / 1kg + Brokat 20g

B19 – 20ml / 1kg + Brokat 20g

B20 – 20ml / 1kg + Brokat 20g

B21 – 20ml / 1kg + Brokat 20g

B22 – 20ml / 1kg + Brokat 20g

B23 – 20ml / 1kg + Brokat 20g

W przypadku użycia większej liczby niż jedno opakowanie konieczne jest wymieszanie ich zawartości w jednym opakowaniu zbiorczym.

32

Paleta kolorów

B24 – 20ml / 1kg + Brokat 20g

B25 – 20ml / 1kg + Brokat 20g

B26 – 20ml / 1kg + Brokat 20g

B27 – 20ml / 1kg + Brokat 20g

B28 – 20ml / 1kg + Brokat 20g

B29 – 20ml / 1kg + Brokat 20g

B31 – 20ml / 1kg + Brokat 20g

B32 – 20ml / 1kg + Brokat 20g

Kolory pokazane w katalogu mogą różnić się od koloru wykonanej struktury, warunków otoczenia oraz sposobu wykonania efektu.
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Dodatki
Lakier Bezbarwny
Idealny bezbarwny lakier akrylowy do powierzchniowego barwienia oraz impregnacji
tynków dekoracyjnych, jak i farb strukturalnych. Oprócz właściwości dekoracyjnych
zabezpiecza przed działaniem wody. Po zastosowaniu pomalowana struktura powierzchni
nie sypie się i jest odporna na zabrudzenia, może być zmywana.

Pojemności: 800ml, 2.4l, 10.4l*

* opakowanie inwestycyjne

Lakier Metaliczny
Srebrny lakier do powierzchniowego barwienia oraz impregnacji tynków dekoracyjnych,
jak i farb strukturalnych. Oprócz właściwości dekoracyjnych zabezpiecza przed działaniem
wody i zmywaniem.

Pojemności: 800ml

Grunt Szczepny
Zwiększa przyczepność powierzchni. Przeznaczony do gruntowania podłoży płyt gipsowokartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Grunt
Szczepny jest wymagany do przygotowania podłoża przed aplikacją wszystkich
produktów dekoracyjnych Silveno. Wzmacnia i zabezpiecza przed wilgocią.

Pojemności: 800ml, 2.4l, 10.4l*

* opakowanie inwestycyjne

Farba gruntująco-podkładowa Primer Quartz
Bardzo dobrze kryjąca, ujednolica podłoże. Zastosowanie delikatnego kruszywa świetnie
wpływa na sposób nakładania następnych warstw dekoracyjnych. Delikatne kruszywo
zawarte w farbie pozwala na użycie farb o delikatnej fakturze i wysokim połysku takich jak:
Silveno Decorazione Farba Metaliczna Moonshine czy Brillare.

Pojemności: 1.5kg

Wosk Zabezpieczający
Służy do ochrony powierzchni Stiuku Weneckiego przed działaniem wody, zmywaniem i
mechanicznym ścieraniem. Ułatwia pielęgnację powierzchni. Nadaje połysk i umożliwia
uzyskanie efektu gładkiej i lśniącej powierzchni. Dostępne kolory: bezbarwny, srebrny,
złoty

Pojemności: 250g

Pigment
Pigment to dodatek stosowany do barwienia produktów Silveno

Pojemności: 20ml
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Dodatki
Pigment
Pigment to dodatek stosowany do barwienia farb metalicznych Moonshine i
Brillare

Pojemności: 20ml

Brokat
Brokat dekoracyjny to dodatek stosowany do produktów Silveno

Pojemności: 20g

Brokat
Brokat dekoracyjny to dodatek stosowany do farby metalicznej Moonshine

Pojemności: 20g

Narzędzia
Paca wenecka
Paca wenecka służy do aplikacji tynków dekoracyjnych typu Trawertyn, Efekt Betonu,
Stiuk Wenecki. Paca wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej z
zaokrąglonymi narożnikami oraz z plastikową rączką, która idealnie układa się w
rękach wykonawców aplikujących tynki dekoracyjne.

Rozmiary: 200x80mm, 240x100mm

Szpachelka pomocnicza
Szpachelka pomocnicza służy do nakładania materiałów dekoracyjnych na Pacę
wenecką. Szpachelka wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej oraz
plastikowego wygodnego uchwytu. Jej zaletą jest elastyczność i zaokrąglone
narożniki.

Rozmiary: 80mm

Pędzel do Dekoracji mały
Pędzel przeznaczony jest do nakładania Farby Metalicznej Strukturalnej Silver.
Wykonany jest z naturalnego włosia, ze skuwką ze stali nierdzewnej. Włosie pędzla
charakteryzuje się wysoką trwałością.

Rozmiary: 70x10mm
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Narzędzia
Pędzel do Dekoracji duży
Pędzel przeznaczony jest do nakładania Farby Metalicznej Strukturalnej Silver.
Wykonany jest z naturalnego włosia, ze skuwką ze stali nierdzewnej.

Rozmiary: 140x10mm

Pędzel malarski prosty
Pędzel malarski wykonany jest z włosia poliestrowo-nylonowego, w skuwce ze stali
nierdzewnej. Pędzel doskonale nadaje się do malowania farbami wodnymi, olejnymi i
alkidowymi. Drewniana rękojeść doskonale wpasowuje się w rękę wykonawcy.

Rozmiary: 2,5"

Pędzel malarski ukośny
Pędzel malarski wykonany jest z włosia poliestrowo-nylonowego, w skuwce ze stali
nierdzewnej. Pędzel doskonale nadaje się do malowania farbami wodnymi, olejnymi
i alkidowymi. Drewniana rękojeść doskonale wpasowuje się w rękę wykonawcy.
Idealnie nadaje się do wykonywania odcięć malarskich.

Rozmiary: 2,5"

Gąbka do Dekoracji
Gąbka gumowa, służąca do wykonywania przecierek na tynkach typu Trawertyn i
Efekt Betonu. Wysoka jakość narzędzia zapewnia długotrwałe użytkowanie.

Rozmiary: 160x110x60mm

Narzędzie do efektu deskowania
Gumowe narzędzie, stosowane w tynkach dekoracyjnych oraz farbach. Narzędzie
umożliwia otrzymanie imitacji odciśniętej deski na tynkach dekoracyjnych i farbach.

Rozmiary: 100mm

Wałek Super Premium
Wykonany z tkanego materiału (tiger stripe), połączony z walcem w wyniku termo
fuzji - łączenie na gorąco. Nie gubi włosów podczas malowania. Oddaje jednolitą
strukturę farby. Uniwersalny - do zastosowania w aplikacji wszystkimi rodzajami farb.

Rozmiary: 10 cm, ø 48 mm – MINI; 18 cm, ø 48 mm; 25 cm, ø 48 mm

Rączka do wałka Super Premium
Dobrze wyważona i wyprofilowana rękojeść, zapewnia dobry i pewny chwyt w dłoni.
Nie ślizga się w dłoni, dzięki czemu ułatwia precyzyjną aplikację farby.

Rozmiary: 10 cm/6 mm - 27 cm, 18 cm/8 mm 2K, 25cm/8 mm 2K
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Pigmenty

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Kolory pigmentów pokazane w katalogu spełniają rolę poglądową i mogą różnić się od wybarwień struktur.
Objętość dodanego pigmentu nie może przekroczyć 5% objętości wybranego produktu Silveno.
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Pigmenty

P7

P8

P9

P10

P11

P12

Kolory pigmentów pokazane w katalogu spełniają rolę poglądową i mogą różnić się od wybarwień struktur.
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Pigmenty

P10
P13

P11
P14

P12
P15

P10
P16

P11
P17

P12
P18

Biały pigment do rozjaśniania struktur.

Objętość dodanego pigmentu nie może przekroczyć 5% objętości wybranego produktu Silveno.
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Notatki

40

www.silveno.pl

KONSORCJUM HANDLOWE
STOFARB S.A.
41-500 Chorzów, ul. Gościnna 1
tel 32 241-29-78 fax 32 241-28-42
silveno@silveno.pl
www.silveno.pl

