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Tehnici de aplicare a produsului StuccoDecor Di Perla
Stimați parteneri,
Avem plăcerea să vă prezentăm în continuare una dintre variantele de aplicare a produsului
StuccoDecor Di Perla:

StuccoDecor Di Perla - tehnica creativă "Twin Style"
Tehnica creativă ”Twin Style” este combinația perfectă între design și culoare.
Varietatea cromatică a produsului StuccoDecor Di Perla în combinație cu tehnica de
aplicare ”Twin”, oferă acestei deja clasice tehnici decorative, un suflu nou, pus în
valoare de binecunoscutul luciu perlat, completat de un deosebit degrade de nuanțe.

Materiale și consum:
• Caparol Weissgrund - cca. 150-200 ml/m²
• StuccoDecor Di Perla - cca. 100-120 ml/m²
Unelte:
- rolă de mohair cu fir mediu sau scurt
- gletieră ArteTwin
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Tehnica de aplicare:
1. Prima etapă de lucru
Pe stratul suport pregătit în prealabil (clasa Q4), se aplică mai întâi grundul-vopsea
Weissgrund (foto: Rosso 12), cât mai uniform, folosind o rolă de mohair cu fir scurt
sau mediu.
2. A doua etapă de lucru
După uscarea stratului de grund, cele două culori Di Perla (foto: Rosso 12 și Rosso
18), se așează alăturat pe gletiera ArteTwin și se aplică pe stratul suport pe direcții
diferite sub formă de pete alăturate, care se șpăcluiesc până la acoperirea completă
a suprafeței.
Atenție!
Vă recomandăm aplicarea unei cantități mai mari din materialul de culoare deschisă
pentru a nu întuneca suprafața.
3. A treia etapă de lucru
După un scurt timp de zvântare, suprafața se nivelează ușor cu aceeași gletieră
ArteTwin, pentru obținerea modelului perlat caracteristic acestui produs decorativ.

Opțional, în funcție de preferințe sau creativitate, suprafața poate fi decorată și cu alte
combinații de culori, pe care le recomandăm să fie alese din tonuri apropiate ca și
intensitate, pentru a evita contrastele puternice, ce pot fi dezagreabile.
Efectul final depinde în mare măsură de combinația de culori aleasă și de proporția de
material utilizat din fiecare culoare!

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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