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Tehnica de șpaclu Stucco Satinato este prezentată aici în tehnica creativă „Wildleder“. Prin 
suprafața sa mătăsoasă, combinată cu procesul de aplicare descris aici, Stucco Satinato 
creează o suprafață nobilă și plăcută la atingere, cu aspect de piele de căprioară.  
 
 

Material și consum: 
 
 
 

Unelte: 
 

 
Strat suport:   

 

• Akkordspachtel fein (IT nr. 643)     cca. 1800g/m²/mm cantitate 
                                                              recomandata 

•     Stucco Satinato (IT nr. 562)             cca. 100g/m²/strat 
 

• Șpaclul cu lamă dublă retractabilă 
• Gletiera  ArteTwin  
 

Stratul suport trebuie să îndeplinească sau să depașească condițiile de 
calitate ale suprafețelor din gips-carton (clasa Q3). În funcție de condițiile de 
iluminare poate fi necesar chiar Q4. Toate celelalte suprafețe vor fi pregatite 
în conformitate cu acest nivel de calitate. În principal, pentru realizarea 
acestor suprafețe și a acestei tehnici creative, se va folosi Akkordspachtel 
fein. 
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În prima etapă, Stucco Satinato (Imagine: culoarea 3D Amber 40) se aplică cu șpaclul cu lamă dublă 
retractabilă pe suprafața amorsată cu CapaSol LF și se prelucrează direct cu gletiera Arte Twin, prin 
mișcări circulare. Pentru suprafețe mari, se recomandă ca aplicarea să se facă în echipe de cel puțin 
două persoane, pentru a se evita uscarea și întărirea materialului. 
 

 
 
În a doua etapă de lucru, pe suprafața prelucrată anterior și complet uscată, se aplică cu ajutorul unui 
șpaclu cu lamă dublă retractabilă, al doilea strat de Stucco Satinato în aceeași culoare cu primul strat, 
care se structurează apoi prin mișcări circulare, direct cu gletiera Arte Twin. Pentru suprafețe mari, se 
recomandă ca aplicarea să se facă în echipe de cel puțin două persoane, pentru a evita uscarea și 
întărirea materialului. 
 
 
Sfat: Lucrați pe porțiuni diagonale înguste, astfel încât sa preveniți apariția zonelor cu proiecții drepte 
pe suprafața prelucrată. 
 
 
Protejarea suprafețelor: Suprafețele pe care s-a aplicat Stucco Satinato pot fi protejate cu DecoLasur 
Matt sau cu Disbopur 458 PU-AquaSiegel. Vă rugăm consultați Informarea tehnică nr. 562. 

Prima etapă :  
 
 

A doua etapă: 

 
Vă rugăm, luați în considerare faptul că această fișă de date este un rezumat al experienţelor noastre în crearea de tehnici 
decorative. Aceasta nu vă scutește de obligația de a verifica și a evalua în prealabil, corectitudinea pregătirii stratului suport, în 
conformitate cu cunoștințele dumneavoastră de aplicator. La aplicarea produselor se vor respecta informațiile tehnice pentru 
fiecare produs utilizat. Aceste informații tehnice, precum și această fișă, pot fi găsite pe pagina de internet www.caparol.ro. Tot 
aici puteți vizualiza și filmele de prezentare a acestei tehnici decorative.  
 
Nuanțele de culori prezentate în această fișă sunt cu titlu informativ. Clienții pot solicita nuanțe de culori după preferință. Diferitele 
suprafețe suport întâlnite în practică, precum și mâna aplicatorului pot influența într-o oarecare măsură aspectul cromatic final al 
fiecărei tehnici creative. Din acest motiv pentru a evita aceste situații se vor executa suprafețe de probă sau mostre pentru clienți. 
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