
StuccoDecor DI PERLA
Декоративна техника, с метално перлен ефект



Caparol StuccoDecor DI PERLA е нова 
техника, с която ще постигнете висо-
кокачествени декоративни концепции 
в интериора. 

StuccoDecor DI PERLA е продукт с 
метално перлен ефект, който предлага 
множество възможности за 
индивидуална декорация както у 
дома, така и в офиса.

Копринения блясък на декорираните
повърхности придава елегантен и 
луксозен вид.

Продукта се предлага в 85 нюанса.

StuccoDecor DI PERLA  позволява да 
реализирате всяка своя дизайнерска 
идея. Нюансите се делят на две основни 
бази Silber, в която са разпределени 
по-хладните тонове и база Gold, 
предлагаща топли и  хармонични 
нюанси със средиземноморски акцент.

Ръчното приложение на продукта 
позволява да се получат индивидуални 
структури на повърхността; по този 
начин, всяка декорация получава 
уникална нотка.

Играта на светлината и сенките 
придава на повърхността нови 
нюанси и отражения.

StuccoDecor DI PERLA е уникална 
декорация, с елегантен привкус.  
Позволете си да се вдъхновите!
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База Gold • 14 цвята

Показаните нюанси са получени чрез декоративна техника, направена на ръка и са за ориентировъчни. Тези нюанси не служат 
като стандарт, тъй като могат да бъдат повлияни от стила и техниката на нанасяне, характера на основата, осветяване, поради 
което се препоръчва да се правят проби за избор на цвят.

Основни характеристики:
• Елегантен вид;
•  С метално отражение;
•  Да се полага върху гладки повърхности;
•  Налични 85 цвята, на две бази

Свойства:
•  Разрежда се с вода. Не вреди на околната среда;
•  C E.L.F. печат; без емисии и без мирис;
•  Тонира се в системата ColorExpress;
•  Лесно почистване;
•  Клас 2 на миене, съгласно EN 13 300;
•  Много добра дифузия на водни пари;
•  Икономичен, лесен за нанасяне.

Разход:
Около 120 - 150 ml /m² нанесен на два слоя. Точен
разход може да се определи след конретен тест. 

Допълнителна информация можете да намерите в 
информационния лист за продукта.

Опаковка: 1,25L; 2,5L
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База Silber • 71 цвята



Етап 1

Поддържащият слой се грундира според изиск-
ванията. Ако е необходимо, поддържащият слой 
може да се шпаклова предварително (с Akkord-
spachtel fein или mittel), така че да се премахнат 
неравностите и пропуските в повърхността. 
Ако е необходимо, повърхността да се шлайфа, 
повърхността да се почисти след това.

Етап 2
Грундиране на поддържащия слой с Weissgrund, 
оцветен в същия нюанс като StuccoDecor DI PERLA.

Етап  3
Нанасяне на слой от StuccoDecor DI PERLA в избра-
ния нюанс, разреден с прибл. 20% вода, нанесена с 
валяк със среден косъм.

Етап 4
StuccoDecor DI PERLA се нанася, неразреден, с 
помощта на маламашка, докато цялата повърхност 
се покрие.

Етап 5
След около 3 минути. повърхността се изравнява, 
за да се получи перлена визия.
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Нанасяне



ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ

Централен офис
Адрес:  кв. Враждебна, ул. 8, №108,
гр. София
Телефон: +359 /2/ 832 31 65
Email: o�ce.so�a@caparol.bg

Шоурум CAPAROL
Адрес: Манастирски ливади - изток, бл.19
гр. София
Телефон: + 359 887 803 298
Email: showroom@caparol.bg

Офис Бургас
Адрес: ул. Транспортна 37, ет.1
гр. Бургас
Телефон: + 359 884 733 539


