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Dekorační
 lazury

● Home Art podklad jemný 
001● Home Art odstíny 205, 
304, 514 ●Home Art štětce 
● Découpage lepidlo 902 ●
Découpage čirý lak ●

Naneste Home Art podkladovou 
barvu. Suchý podklad přetřete 
lazurami. Ne zcela zaschlé 
lazury „uhlaďte“ suchým 
širokým štětcem. Po zaschnutí 
nalepte lepidlem motivy květů 
z ubrousku. Květináč pak dobře 
přetřete ( i několikrát ) čirým 
lakem a to i zevnitř včetně 
odtokové dírky tak, aby se 
k terakotě nedostala voda.

● Home Art podklad 
jemný 001 a hrubý 002
● Home Art lazury ● 
Home Art štětce 
● Découpage čirý lak

Naneste Home Art 
podkladovou barvu. 
Pak na zcela suchý 
podklad naneste křížem 
krážem lazury . 
Po několika minutách 
ne zcela zaschlé lazury 
„uhlaďte“ suchým 
širokým štětcem. Tím 
vyniknou bílé částečky 
v lazuře.

Lazurami můžete malovat 
i menší plochy (pruhy,
 květy atd.), pak ale již 
povrch neuhlazujte, 
jen nechte uschnout.

podklad naneste křížem 
krážem lazury . 
Po několika minutách 
ne zcela zaschlé lazury 
„uhlaďte“ suchým 
širokým štětcem. Tím 
vyniknou bílé částečky 
v lazuře.

Home Art
Ptačí budky

Květináče
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Dekorační lazury

Home Art
Home Art jsou dekorační lazurní barvy, které 
obsahují efektní prvky. Nanášení plochým štětcem 
je velmi snadné a po zaschnutí vyniknou efektní 
malé částice. Díky univerzální přilnavosti podklado-
vé barvy na různé povrchy můžete dekorovat 
nábytek, ozdobnou keramiku, interiéry nebo lze
malovat na malířské plátno, karton, dřevo, terakotu,
květináče, kámen, umělé hmoty (kromě polyethy-
lenu). Home Art lze kombinovat a využít v dalších 
výtvarných a dekoračních technikách, jako např. 
découpage – ubrouskové technice společně 
s akrylovými barvami Hobby Acryl matt.

Vlastnosti a charakteristika:
● 16 odstínů včetně čiré Pure
● vodou ředitelné, bez obsahu rozpouštědel, bez zápachu
● barvy lze vzájemně míchat a tónovat pomocí barev 
   Hobby Acryl matt
● podklad natřít Home Art podkladovou barvou 
   – jemnou nebo hrubou
● odolné vodě a omyvatelné (šetrně jako nábytek)
● pro dekorace v interiérech (stěny, nábytek …)

Pro přípravu pevných povrchů 
před nátěrem lazurou Home Art. 
Barva obsahuje jemný písek, 
je bílá, lze tónovat barvami 
Hobby Acryl matt.

Pure 000 Sunlight 205 Apricot 303 Mandarine 304

Kiwi 511 Jadegrün 514 Terracotta 613 Graphit 705

Blue 410 Cosmos 412 Aqua 423 Smaragd 506

Venezia 306 Baccara 312 Clematis 316 Amethyst 405

Home Art podkladová 
barva hrubá 002

Home Art podkladová 
barva jemná 001

Výsledné odstíny lazury Home Art 
se mohou lišit od vzoru na obrázku 
z důvodu lazurovacího charakteru 
barvy, rozdílné techniky aplikace, 
různé síly vrstvy a barvy podkladu.

100 ml250 ml

Kvalitní ploché štětce 
ze světlých štětin ve velikostech 
6/10/20 pro aplikaci barev Home 
Art, ploché štětce vel. 1,5 a 2,5 
jsou určené k záverečné úpravě
„hlazení“ kterou se zvýrazní 
bílé částečky.

Lazurou
 Pure
 také 

můžete 
zředit 
a tím 

zesvětlit 
jakoukoli 

lazuru.

Přimícháním akrylové barvy
Hobby Acryl matt do Pure 
získáte další odstíny.

Lazura Pure je po vyschnutí 
čirá, vyniknou bílé efektní 
částečky v lazurách.

obsahují efektní prvky. Nanášení plochým štětcem obsahují efektní prvky. Nanášení plochým štětcem 
je velmi snadné a po zaschnutí vyniknou efektní je velmi snadné a po zaschnutí vyniknou efektní 
malé částice. Díky univerzální přilnavosti podklado-malé částice. Díky univerzální přilnavosti podklado-

nábytek, ozdobnou keramiku, interiéry nebo lzenábytek, ozdobnou keramiku, interiéry nebo lze
malovat na malířské plátno, karton, dřevo, terakotu,malovat na malířské plátno, karton, dřevo, terakotu,
květináče, kámen, umělé hmoty (kromě polyethy-květináče, kámen, umělé hmoty (kromě polyethy-
lenu). Home Art lze kombinovat a využít v dalších 
výtvarných a dekoračních technikách, jako např. 

Kvalitní ploché štětce Kvalitní ploché štětce 
ze světlých štětin ve velikostech 

obsahují efektní prvky. Nanášení plochým štětcem obsahují efektní prvky. Nanášení plochým štětcem 

Kvalitní ploché štětce 

Natírání podkladu: 
Podklad musí být 
pevný, suchý, 
zbavený mastnoty 
a nečistot. Naneste 
plochým štětcem 
jednu rovnoměrnou 
vrstvu podkladové 
barvy. Podkladová 
barva je bílá, lze ji
před nanesením 
tónovat barvou Hobby 
Acryl matt.  

Nanášení lazury: 
Přibližně po 1 hodině
je podklad suchý. 
Lazuru protřepejte 
a nanášejte širokým
štětcem křížem 
krážem přes sebe.
Pro dosažení poža-
dovaného vzhledu 
doporučujeme použít 
štětce Home Art.

Závěrečná úprava:
Po několika minu-
tách lehce „uhladíte“ 
povrch lazur suchým 
plochým štětcem 
křížem krážem - tím 
dosáhnete vyniknutí 
bílých částeček. 
Lazura Home Art 
zaschne po cca 4 
hodinách, za přibližně 
12 hodin je barva 
dokonale suchá. 
Vše lze přelakovat 
čirým akrylovým 
lakem.

Krok za krokem

Vzorník dekoračních lazur Home Art
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Lazurou

zesvětlit 
jakoukoli 

Přimícháním akrylové barvy

Podkladová barva
Lazura Pure

Štětce

Jak na to


