
                                   

 

                                    
                
 

  

1 

Instrukcja budowy dekoracji 
 

 

Chcesz samodzielnie zbudować wolnostojącą dekorację lub dekorację ścienną. 

Do budowy potrzebne są następujące materiały i narzędzia 

 

1. Materiały 

a. Panele 

b. Masa PC 

c. Niskociśnieniowa piana pistoletowa 

d. Aceton 

e. Kolorowe piaski 

f. Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych o różnych długościach 

g. Metalowa taśma perforowana 

h. Różnej wielkości łaty drewniane 

2. Narzędzia 

a. Szlifierka kątowa z tarczą diamentową 

b. Wkrętarka 

c. Pistolet do piany 

d. Pędzel 50 mm 

e. Kubki plastikowe 500 ml 

f. Papier ścierny na płótnie grubość 36-40 

g. Wąska szpachelka 

h. Nóż 
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Instrukcja  

Dekoracje można podzielić w zależności od miejsca gdzie będą montowane ja-

ko: 

- wolnostojące 

- mocowane do ściany 

 

Szczeliny między panelami można wypełnić pianką lub, jeśli mają wytrzymać 

duże obciążenia lub ktoś ma po nich chodzić, trzeba je połączyć za pomocą 

żywicy i mat /tzw. laminowanie/ 

 

1. Zaczynamy od wycięcia z paneli odpowiednich kształtów skał za pomocą szlifier-

ki kątowej z tarczą diamentową 

2. Umieść wycięte elementy w taki sposób, w jaki chcemy ułożyć swoją dekorację 

3. Mocujemy do siebie wycięte elementy za pomocą taśmy i wkrętów.. 

4. Odległość między elementami powinna wynosić średnio od 1 do 3 cm. 

5. Jeśli ma to być dekoracja przyścienna, to mocujemy ją do ściany za pomocą ko-

łów rozporowych.  

6. Otwory w panelach wiercimy za pomocą wiertła do muru 

7. Do szczelin wpryskujemy piankę za pomocą pistoletu 

8. Pozostawiamy do zupełnego stężenia pianki 

9. Po wyschnięciu odkręcamy wkręty, zdejmujemy blachę perforowaną 

10. Docinamy odpowiednio piankę kształtując ją jak skalne elementy 

11. Na piankę nakładamy PC z dodatkiem utwardzacza w proporcji 2-3%. 

12. PC nakładamy za pomocą szpachelki 
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13. Następnie używając pędzla tworzymy kształty z PC na wzór elementów skalnych 

14. Co jakiś czas moczymy pędzel w acetonie,  aby zapobiec przyklejaniu się PC. 

15. Następnie pędzel wkładamy do odpowiednich kubków z kolorowymi piaskami, 

piasek przykleja się do pędzla i wtedy nanosimy go na uformowaną powierzchnię 

PC 

16. Ponownie moczymy pędzel w acetonie i delikatnie wciskamy piasek w PC, aby 

uzyskać gładką powierzchnię równocześnie wygładzając powierzchnię. 

17. Pozostawiamy do wyschnięcia 

 

 

 

 


