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PRACA Z NATURĄ 

 AUTENTICO
  VOLTERRA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE 
SKŁADANIA WNIOSKÓW

Autentico Volterra jest ciężką farbą wapienną i łączy w sobie łatwość aplikacji standardowej farby 
wapiennej z pięknem tynkowanego wykończenia.

Farba wapienna, ogólnie rzecz biorąc, jest farbą, która jest używana od wieków. W przeciwieństwie 
do standardowych farb, farba wapienna nie tworzy filmu podczas procesu suszenia, ale utwardza 
się poprzez karbonatyzację. Proces ten zachodzi, gdy wapno zastyga absorbując CO2 z powietrza. 
Ten cykliczny proces jest unikalny i cenny, jeśli uważasz - tak jak my - że wpływ na środowisko musi 
być brany pod uwagę.

Farba wapienna jest farbą neutralną pod względem CO2, a dzięki stosunkowo wysokiej wartości pH 
jest antybakteryjna i antyalergiczna. 

Jeśli połączymy zalety ekologiczne z łatwością użycia i pięknem wykończenia, spotkamy Autentico 
Volterra. Farba wapienna, którą tworzymy z dumą i radością.

Nakładanie farby wapiennej nie jest trudne, a gdy zaakceptuje się jej naturalne właściwości, piękne 
i zdrowe wykończenie jest w zasięgu ręki. Proszę uważnie przeczytać poniższe strony, aby w pełni 
wykorzystać możliwości Autentico Volterra.
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PRZYGOTOWANIE

Farba wapienna potrzebuje mineralnej powierzchni do wiązania i utwardzania. Jeżeli ściana ma 
nierównomierne zasysanie, np. po naprawach, lub istnieje ryzyko przebijania (w przypadku ogól-
nego zanieczyszczenia, np. plamami nikotynowymi), nałóż warstwę podkładu blokującego plamy 
Autentico (Autentico Stainblocking Primer), aby zapewnić i stworzyć równomierne zasysanie.

Pozostawić do wyschnięcia podkład blokujący plamy (jeśli była konieczna aplikacja) na co najmniej 
4 godziny.

KROK 1 APLIKACJI

Nałóż jedną warstwę Autentico Velvet w tym samym 
kolorze, co pożądany kolor wykończenia Autentico 
Volterra.

Nałóż Autentico Velvet za pomocą pędzla o szerokości 
3”, najlepiej w sposób krzyżowy.

Pozwól Velvetowi wyschnąć przez co najmniej 4 godzi-
ny.
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KROK 2 APLIKACJI

Uruchom aplikację Autentico Volterra.

Potrzebne narzędzia:

Pędzel Autentico 3”: Jest to płaski, szeroki pędzel, który poradzi sobie z grubością Volterry. 
Paca lub szeroka szpachla do wygładzania Volterry.
Papier ścierny o ziarnistości 400-600 do zeszlifowania niechcianych nierówności.
Dobrej jakości taśma maskująca (prawdopodobnie używałeś jej już przed nałożeniem podkładu 
blokującego plamy i/lub Velvet).

Jeśli jesteś praworęczny, zacznij nakładanie Volterry od 
lewego górnego rogu ściany. Jeśli jesteś leworęczny, 
zacznij od prawego górnego rogu. Użyj pędzla o szero-
kości 3”.

Pracuj w dół i na boki, tworząc wzór winorośli.

Po pokryciu powierzchni około 40 x 40 cm, gdy Vol-
terra jest jeszcze mokra, wygładź ją pacą lub szeroką 
szpachlą. Trzymaj kielnię/szpachlę pod kątem 30 stopni. 
Zobaczysz i poczujesz, jakie to łatwe. Regularnie czyść 
krawędź kielni/ szpachli. 

Na zdjęciu po prawej stronie widać, że prawy górny róg 
jest już wygładzony, natomiast na dole widać jeszcze 
ślady pędzla.

Utrzymuj mokrą krawędź i stopniowo przesuwaj się w 
dół i na boki. Utrzymując mokrą krawędź, unikniesz uwi-
docznienia zaschniętych wzorów.

Zauważ, że Volterra wygląda na ciemniejszą, gdy jest jeszcze mokra, ale zastyga i utwardza się do 
tego samego koloru, co Velvet (w tym przypadku był to kolor Massai).
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Na zdjęciu po prawej stronie widać, jak wzór winorośli ewo-
luuje podczas utrzymywania mokrych krawędzi i wygładza-
nia śladów pędzla.

Jeśli obszar do pokrycia staje się zbyt duży, a krawędzie 
zaczynają wysychać, zanim zdążysz je wygładzić, pracuj we 
dwoje. Jedna osoba nakłada Volterrę za pomocą pędzla, a 
druga wygładza.

Niektóre miejsca mogą być trudne do wygładzenia. Spróbuj 
użyć mniejszej i elastycznej szpachli. Ślady po kielni można 
później poprawić drobnoziarnistym papierem ściernym, gdy 
Volterra całkowicie wyschnie.
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Tak wygląda ściana po wy-
kończeniu wzoru winorośli.

Zauważasz, że pojawiają się 
jaśniejsze plamy. Jest to nor-
malne, Volterra karbonizuje się 
i pochłania CO2. 
Ciemniejsze plamy stają się 
coraz mniej widoczne i Volterra 
pokazuje kolor, którego ocze-
kiwałeś.

Niektóre plamy pozostaną jed-
nak widoczne i stanowią część 
uroku farby wapiennej.

Pozostaw pracę do wyschnię-
cia na 6-8 godzin (w zależnoś-
ci od temperatury i wilgotności 
otoczenia).
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Po całkowitym wyschnięciu Volterry (utwardzanie trwa kilka tygodni) można zauważyć pewne 
nierówności. Można je zeszlifować przy użyciu bardzo drobnego papieru ściernego (siatka 400-
600). Nie naciskaj zbyt mocno, Volterra jest jeszcze miękka.

Usunąć pył bawełnianą, niestrzępiącą się szmatką i usunąć taśmę maskującą. Nigdy nie używaj 
wody do czyszczenia Volterry, ponieważ pozostawia ona ślady i zacieki. Na następnej stronie znajd-
ują się informacje dotyczące ochrony materiału Volterra (w razie potrzeby).
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ENJOY!

Ciesz się swoją pracą i 
zobacz, jak Volterra do-
dała uroku Twoim ścia-
nom.

Z pewnością nie jest to 
zwykłe wykończenie, wi-
dać zacieki i mętny efekt. 
To jest to, co robi farba 
wapienna, a ciężka farba 
wapienna, taka jak Volter-
ra w szczególności.

To jest właśnie urok, jaki 
tworzy Volterra. To jest 
Volterra, dodająca zdro-
wego, trwałego i czarują-
cego uroku.

OCHRONA
Proces karbonatyzacji trwa przez około 3 tygodnie od nałożenia Volterra. Po tym okresie i w razie 
potrzeby, można zabezpieczyć Volterrę za pomocą Autentico Eco Sealer. Nałożyć uszczelniacz za 
pomocą wałka. Pierwszą warstwę rozcieńczyć 20% wody. Pozostawić do wyschnięcia na 2-3 god-
ziny, a następnie nałożyć drugą warstwę. Nie rozcieńczaj drugiej warstwy. Po wyschnięciu Volterra 
będzie wyglądała na nieco ciemniejszą, jest to normalne.
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OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE
Volterra jest otwartym na wilgoć i miękkim wykończeniem dekoracyjnym. Jest doskonała do sto-
sowania na ścianach i meblach, ale nie należy jej używać w pomieszczeniach mokrych, takich jak 
łazienki i kabiny prysznicowe. Do tych obszarów polecamy Autentico Concreto, mikrocement wpro-
wadzany na rynek wiosną 2022 roku.

OBJĘTOŚĆ
W przypadku konieczności zastosowania podkładu Autentico Stainblocking, podkład ten wymaga 
tylko jednej warstwy i pokrywa 10-12 m2/L.
Autentico Velvet, kolorowa farba podkładowa dla Volterry, również pokrywa 10-12 m2/L. Również 
potrzebna jest tylko jedna warstwa.
Autentico Volterra jest grubszy niż zwykła farba i pokrywa od 6 do 8 m2/L. Volterra jest dostępna w 
puszce o pojemności 2,5 L, która pokrywa 15-20 m2 przy użyciu tylko jednej warstwy.
Autentico Eco Sealer pokrywa 14 m2/L po rozcieńczeniu z 20% wody i 10-12 m2/L prosto z puszki.

JESTEŚMY TU, ABY POMÓC
Jeśli postępujesz zgodnie z wytycznymi, Autentico Volterra jest łatwy do zastosowania. Pamiętaj, że 
pracujesz z naturą, a efekt końcowy nigdy nie będzie taki sam. To Twój osobisty dotyk ma wpływ na 
wykończenie. 
Jeśli potrzebujesz pomocy, porady lub po prostu chcesz się podzielić swoimi przemyśleniami, na-
pisz do nas na adres support@autentico-paint.com. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w pełni wykorzys-
tać to wyjątkowe wykończenie.

mailto:support%40autentico-paint.com?subject=

