
 ایجاد افکت های بی بدیل به سادگی نقاشی

 

و خاص ترین مزایای سیستم فانتا کروم توانایی ایجاد انواع افکتهای بی بدیل توسط آن می باشد. شما می یکی از بهترین 

توانید با ترکیب رنگها و خالقیت خود اقدام به پدید آوردن انواع سطوح با انواع افکتها و با زیبایی هرچه تمام تر نمایید. در اینجا 

 عرفی نموده و گوشه ای از توانایی های این سیستم را به شما عرضه داریم.سعی ما بر آن است تا افکتهای پایه را م

  

 افکت ژل

با استفاده از این روش و با توجه به اصول زیبایی شناسی هنری، میتوان افکتهایی برجسته و فوق العاده محکم و بی نظیر 

 ن مرحله کروم را اجرا کرد.را بر روی تقریباً تمامی سطوح خصوصاً شیشه ایجاد نمود و مستقیماً روی آ

  

 افکت ترک

این افکت زیبا که با پاشش مستقیم آن روی پرایمر و یا حتی بعد از کروم و روی کیلر، فرم ترک آن مشخص میشود، جلوه 

 کند.بصری چشم نوازی داشته و زیبایی بی همتایی را برای شما خلق می

  

 افکت رنگین کمان 

و همانطور که از نام آن پیداست یک افکت رنگین کمانی روی سطح کار ایجاد میکند که با نوع دیگری از سوپرکروم میباشد 

توجه به خصوصیات ساختاری آن هرچه سطح بزرگتر و صافتر باشد، بیشتر به چشم می آید: مانند بدنه اتومبیل، سطح روی 

 …میز، دیوار و

 افکت یخی و سه بعدی

کت میباشند، میتوان مستقیماً روی فانتا، سوپر و یا حتی بعد از کیلر و به وسیله پیستوله این افکتها را که از زیباترین انواع اف

 های استاندارد اجرا نمود. همچنین از این پوششها میتوان بر روی سطوح دیگر رنگهای استاندارد نیز استفاده کرد.

  

 افکت قطره

تی رنگی و برجسته روی سطح کرومی، سطحی بینظیر و افکت قطره که جدیدترین افکت در نوع خود است، با ایجاد قطرا

 منحصربه فرد را به وجود می آورد که چشم را از دیدن خود محظوظ میکند.

در بین تمام سیستمهای موجود در دنیا برای ایجاد سطوح کرومی، سیستم فانتا کروم ارزانترین و زود بازده ترین سیستم 

تا کروم با پیستوله دو جزئی آن یک دستگاه حرفه ای محسوب می شود و به می باشد. دستگاه پاششی مخصوص برای فان

 راحتی قابل جابجایی می باشد و جای کمی را اشغال می نماید.

لیتری استنلس  ۲۰ مخزن۵ این دستگاه با طراحی ساده و دقت باال و همچنین دسترسی آسان به کلیه قطعات، شامل

جزئی تواند با تکیه بر قابلیت پیستوله دوجزئی متصل است و میپیستوله تک ۳ ئی وجزپیستوله دو ۱ باشد که بهاستیل می

تر به وسیله پرایمر صاف و صیقلی شده است، واکنش )پاشش دو ماده کرومی به یک میزان(، به روی سطحی که پیش

 آبکاری را انجام دهد

 

 

 


