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Produs nou în gamă: Capadecor Diamonds
Stimați parteneri,
Avem plăcerea să vă prezentăm în continuare un nou produs ce completează gama
decorațiunilor interioare Caparol:

Capadecor Diamonds
Capadecor Diamonds este un pigment de efect, strălucitor, pentru finisaje decorative interioare
opace sau transparente. Se utilizează în amestec cu lazurile de perete Capadecor, cu vopseaua
PremiumColor sau cu tencuiala decorativă multicoloră Capadecor VarioPutz, pentru obținerea de
accente estetice și vizuale deosebite.

Proprietăți:
- Pigment uscat pentru utilizare la interior
- Efect strălucitor chiar și în amestec cu produse mate
- Dozarea individuală a cantității (până la max. 3%)
Culoare:
- Argintiu strălucitor
Ambalare:
- 75 g
DAW BENŢA România • Str. Principală 201, 547525 Sâncraiu de Mureş, Jud. Mureş
Departamentul Suport şi Dezvoltare • Tel./Fax: +40-265-320522, +40-265-320354
Tel. Verde: 0800 800 600 (apel gratuit) • E-mail: tehnic@caparol.ro • www.caparol.ro

Comunitatea profesioniştilor Caparol

CAPAROL

Club

info tehnic

Nr. 04 / 28.05.2018

Tehnica de aplicare:
Capadecor Diamonds se utilizează în amestec cu următoarele produse, după cum este descris în
informațiile tehnice: ArteLasur, ArteLasur Color, ArteDolce, ArteVelvet, DecoLasur Glänzend,
DecoLasur Matt, PremiumColor și VarioPutz. La utilizarea cu PremiumColor, trebuie reținut faptul
că zonele de îmbinare se vor prelucra ud pe ud, cu ajutorul unei role.
Atenție:
! Pigmenții de efect Capadecor sunt furnizați sub formă de pulbere. Manipulați cu atenție
pigmenții, deoarece manipularea incorectă duce la formarea de praf.
! Produsele în care s-a adăugat Capadecor Diamonds, trebuie aplicate în termen de o
săptămână. Nu se poate garanta o aplicare perfectă după o perioadă lungă de depozitare.

+

Foto: PremiumColor 3D Saphir 65 + 3% Capadecor Diamonds

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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