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NOU - Pigment de efect Diamonds Bronze
Stimați parteneri,
Avem plăcerea de a vă anunța că gama Capadecor Diamonds, va fi extinsă cu un nou
efect: Bronze.

Capadecor® Diamonds Bronze
Este un pigment de efect arămiu-strălucitor, utilizat în amestec cu produse de finisaj
interior, pentru pereți cu aspect elegant. Reflexia luminii fin divizată a pigmenților
strălucitori, crează suprafețe deosebite, în funcție de condițiile de iluminare.
Capadecor Diamonds Bronze evocă o strălucire delicată arămie chiar și în produsele
cu aspect mat.

Cod produs: 989338

Proprietăți:
• Pigment de efect, uscat, pentru utilizare în amestec cu produse de finisaj interior
(vezi IT 818)
• Efect strălucitor chiar și în produse mate
• Dozarea individuală a cantității (până la max. 3%)
Culoare:
• Bronz strălucitor

Ambalaj:
• 75 g
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Tehnica de aplicare:
Capadecor Diamonds se utilizează în amestec cu următoarele produse, după cum
este descris în informațiile tehnice: ArteLasur, ArteVelvet, DecoLasur Glänzend,
DecoLasur Matt, PremiumColor, VarioPutz, Calcino Romantico și Stucco Satinato.
Atenție!
Produsele în care s-a adaugat Capadecor Diamonds, trebuie aplicate în termen de o
săptămână. Nu se poate garanta o aplicare perfectă după o perioadă mai lungă de
depozitare. Utilizați Capadecor Diamonds numai în stratul final!

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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