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Tehnici de aplicare a produsului MultiStruktur Fein
Stimați parteneri,
Avem plăcerea să vă prezentăm în continuare una dintre multiplele variantele de aplicare ale
produsului MultiStruktur Fein:

MultiStruktur Fein - tehnica creativă ”Linnen Struktur”
Tehnica creativă MultiStruktur Fein "Linnen Struktur", creează suprafețe cu aspect
rustic, care imită până aproape la perfecțiune materialul de in tesut, ajutat fiind de
culorile inspirate din natură, prezentate în paletarul Caparol Trend Unikat #4.1 Impuls

Materiale și consum:
• Weissgrund - cca. 110-120 ml/m²/strat
• MultiStruktur Fein - cca. 500-700 g/m²/strat
Unelte:
- Rolă; Pensulă
- Perie rigidă pentru texturat
- Poloboc; Dreptar
- Aparat de șlefuit și hârtie abrazivă 120
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Tehnica de aplicare:
1. Prima etapă de lucru
Pe stratul suport pregătit în prealabil, se aplică mai întâi grundul-vopsea
Weissgrund. După uscare, MultiStruktur Fein nuanțat în culoarea 3D Palazzo 110 se
aplică pe întreaga suprafață cu ajutorul unei role. Suprafața încă umedă se periază
orizontal cu peria pentru texturare. Pentru a obține cel mai bun rezultat posibil, vă
recomandăm să folosiți pentru ghidare un poloboc sau un dreptar. Înainte de a trece
la urmatoarea etapă de lucru, suprafața trebuie să fie complet uscată.
2. A doua etapă de lucru
Se aplică din nou MultiStruktur Fein nuanțat în aceeași culoare ca în prima etapă de
lucru (3D Palazzo 110), dar de această dată materialul se va structura pe verticală,
folosind peria pentru texturare. Înainte de a trece la urmatoarea etapă de lucru,
suprafața trebuie să fie complet uscată.
3. A treia etapă de lucru
În cea de a treia etapă de lucru, MultiStruktur Fein nuanțat în culoarea 3D Melisse 5,
se aplică pe întreaga suprafață astfel încât să acopere în strat subțire și apoi se
finisează ușor cu rola. Se lasă să se usuce.
4. A patra etapă de lucru
După ce este complet uscată, întreaga suprafață se șlefuiește cu un aparat de șlefuit
(cu un dispozitiv de aspirare), cu pânză abrazivă cu granulația de 120, până când
stratul de bază cu structură periată, nuanțat 3D Palazzo 110, iese la iveală în linii
fine. Utilizați un șlefuitor manual pentru zonele greu accesibile. Îndepărtați praful
rezultat în urma șlefuirii cu o cârpă umedă.
Filmul de aplicare poate fi vizionat aici:

Informații privind produsele noastre se găsesc pe site-ul www.caparol.ro, sau pot fi
solicitate departamentului tehnic la adresa: tehnic@caparol.ro
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