
 

NOVACOLOR ACADEMY 

Novacolor Suomi kurssit 
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Tutustu Novacolor Suomi kursseihin lisää sivuilla 
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NOVACOLOR ACADEMY METALLICS - kurssit 
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OXIDATION PRO KURSSIN SISÄLTÖ (2 pv) 
Tällä kurssilla opetetaan ruostuneen/hapettuneen sisustuspinnan tekoa. 

Kurssin aikana tehdään erilaisia mallipintoja seuraavilla tuotteilla: 

Ruoste-efektimaali: IRONIC FONDO + LIQUIDO 

Kupari efektimaali: VERDERAME + LIQUIDO 

Metalliefektimaalit: ZEUS – Oro – Silver - Platino 

Viimeistelyaine: 2CREEEN 

 

Kurssilla käydään läpi sisustuslaastien eri työstövaiheet: 

pohjustus-pinta-viimeistelyt. 

 

Lataa kurssiesite ja tutustu kurssikalenteriin sivuillamme 

www.novacolor.fi ja ilmoittaudu kurssille! 

METALLICS PRO KURSSIN SISÄLTÖ (3 pv) 
Tällä kurssilla opetetaan laajemmin metallisten efektipintojen tekoa. 

Kurssin aikana tehdään erilaisia mallipintoja seuraavilla tuotteilla:  

Sileät efektimaalit: ANIMAMUNDI, AFRICA, DUNE tai DUNE OPACO 

Karkeat efektimaalit: SWAHILI tai SWAHILI OPACO, LUCE 

Efektilaastit: METALLO FUSO, R-STONE 

Viimeistelyaineet: SKERMO, MONOCOMPONENT, COUNTERTOP 

 

Kurssilla käydään läpi sisustuslaastien eri työstövaiheet: 

pohjustus-pinta-viimeistelyt. 

 

Lataa kurssiesite ja tutustu kurssikalenteriin sivuillamme 

www.novacolor.fi ja ilmoittaudu kurssille! 

 

METALLICS BASIC KURSSIN SISÄLTÖ (4 h) 
Tällä kurssilla opit perusteet efektimaalipintojen tekoon. 

Kurssin aikana tehdään erilaisia mallipintoja seuraavilla tuotteilla: 

ANIMAMUNDI - efektimaali 

AFRICA- efektimaali 

DUNE - efektimaali tai DUNE OPACO – efektimaali 

SWAHILI – efektimaali (hiekkamaall) 

 

Kurssilla käydään läpi sisustuslaastien eri työstövaiheet: 

pohjustus-pinta-viimeistelyt. 

 

Lataa kurssiesite ja tutustu kurssikalenteriin sivuillamme 

www.novacolor.fi ja ilmoittaudu kurssille! 

 



NOVACOLOR ACADEMY MINERALS - kurssit 

Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / ASIAKASPALVELU 045 345 2345 

Hinnat eivät sisällä toimitusrahtia. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINERALS 1 BASIC KURSSIN SISÄLTÖ (1 pv) 
Tällä kurssilla opetetaan mineraalisten sisustuslaastien asentamista. 

Kurssin aikana tehdään erilaisia mallipintoja seuraavilla tuotteilla: 

MARMORINO KS – sisustuslaasti 

TEODORICO – sisustuslaasti 

CALCECRUDA – sisustuslaasti 

PURO – sisustusmaali (mineraalinen) 

 

Kurssilla käydään läpi sisustuslaastien eri työstövaiheet: 

pohjustus-pinta-viimeistelyt. 

 

Lataa kurssiesite ja tutustu kurssikalenteriin sivuillamme 

www.novacolor.fi ja ilmoittaudu kurssille! 

 

MINERALS 2 PRO KURSSIN SISÄLTÖ (1 pv) 
Tällä kurssilla opetetaan tekemään kiiltävää laastipintaa. 

Kurssin aikana tehdään erilaisia mallipintoja seuraavilla tuotteilla: 

MARMORINO KS - sisustuslaasti, pohjustus 

FLORENZIA - stuccolaasti, helposti kiillottuva 

MIRROR - stuccolaasti, kiiltävä 

CERA WAX - suojavahat 

 

Kurssilla käydään läpi sisustuslaastien eri työstövaiheet: 

pohjustus-pinta-viimeistelyt. 

 

Lataa kurssiesite ja tutustu kurssikalenteriin sivuillamme 

www.novacolor.fi ja ilmoittaudu kurssille! 

 

MINERALS 3 PRO KURSSIN SISÄLTÖ (3 pv) 
Tällä kurssilla opetetaan laajemmin mineraalisten sisustuspintojen tekoa. 

Kurssin aikana tehdään erilaisia mallipintoja seuraavilla tuotteilla: 

Sileät sisustuslaastit: MARMORINO KS, TEODORICO, ARCHI+ TADELAKT 

Karkeat sisustuslaastit: CALCECRUDA, ARCHI+ PIETRA/INTONACO 

Kiiltävät stuccolaastit: FLORENZIA ja MIRROR 

Viimeistelyaineet: CERA WAX, FASE SILOSSANICA, CLEAR FINISH 

 

Kurssilla käydään läpi sisustuslaastien eri työstövaiheet: 

pohjustus-pinta-viimeistelyt. 

 

Lataa kurssiesite ja tutustu kurssikalenteriin sivuillamme 

www.novacolor.fi ja ilmoittaudu kurssille! 



NOVACOLOR ACADEMY W2F ja CONCRETE - kurssit 

Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / ASIAKASPALVELU 045 345 2345 

Hinnat eivät sisällä toimitusrahtia. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCRETE BASIC KURSSIN SISÄLTÖ (1 pv) 
Tällä kurssilla opetetaan tekemään betonisia pintoja. 

Kurssin aikana tehdään erilaisia mallipintoja seuraavilla tuotteilla: 

MARMUR MEDIO ja FINE - sisustuslaastit 

ARCHI+ CONCRETE ja BIG – sisustuslaastit 

ANTICHE PATINE – suoja/patinointiaine 

 

Kurssilla käydään läpi sisustuslaastien eri työstövaiheet: 

pohjustus-pinta-viimeistelyt. 

 

Lataa kurssiesite ja tutustu kurssikalenteriin sivuillamme 

www.novacolor.fi ja ilmoittaudu kurssille! 

 

WALL2FLOOR PRO KURSSIN SISÄLTÖ (3 pv) 
Tällä kurssilla opetetaan tekemään saumatonta pintaa kosteaan tilaan. 

Kurssin aikana tehdään erilaisia mallipintoja seuraavilla tuotteilla: 

Aito mikrosementti: TOP COAT FINE tai STANDARD 

Epoksilaasti: TOP COAT WATERPROOF 

Viimeistelyaineet: MONOCOMPONENT ja COUNTERTOP 

 

Kurssilla käydään läpi sisustuslaastien eri työstövaiheet: 

pohjustus-pinta-viimeistelyt. 

 

Lataa kurssiesite ja tutustu kurssikalenteriin sivuillamme 

www.novacolor.fi ja ilmoittaudu kurssille! 

 

WALL2FLOOR BASIC KURSSIN SISÄLTÖ (1 pv) 
Tällä kurssilla opetetaan saumattoman sisustuslaastipinnan tekoa. 

Kurssin aikana tehdään erilaisia mallipintoja seuraavilla tuotteilla:  

Aito mikrosementti: TOP COAT FINE tai STANDARD 

Epoksilaasti: TOP COAT WATERPROOF 

Viimeistelyaineet: MONOCOMPONENT ja COUNTERTOP 

 

Kurssilla käydään läpi sisustuslaastien eri työstövaiheet: 

pohjustus-pinta-viimeistelyt. 

 

Lataa kurssiesite ja tutustu kurssikalenteriin sivuillamme 

www.novacolor.fi ja ilmoittaudu kurssille! 

 


