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Calcino Romantico – Tehnica Antiquato

Stimați parteneri,
Avem plăcerea să vă prezentăm în continuare una dintre numeroasele tehnici de aplicare a
produsului decorativ pentru interior Calcino Romantico:

Calcino Romantico - Antiquato
Calcino Romantico este o masă de șpaclu decorativă pe bază de var, utilizată pentru
decorarea suprafețelor pereților interiori. De la imitațiile de piatră naturală până la suprafețele
de beton aparent cu aspect autentic, cu ajutorul produsului Calcino Romantico se pot realiza
diverse suprafețe, variat modelate și într-o gamă bogată de nuanțe cromatice.

Tehnica de modelare a produsului Calcino Romantico, în cazul de față utilizat în combinație
cu produsul Calcino Decor, prin tehnica „Antiquato”, permite realizarea unor suprafațe care,
prin alegerea unei nuanțe de alb sau antracit, ne aduce aminte de o suprafață de lemn văruită,
ce transmite o senzație tactilă ușoară, deosebită.
Datorită originii naturale a ambelor produse utilizate, în combinație cu tehnica de aplicare
„Antiquato”, iau naștere în încăperi ambianțe de înaltă clasă cu un caracter autentic.

Proprietăți:






caracter mineral;
aspect de piatră autentică;
capacitate ridicată de sorbție și difuzie;
aplicare facilă;
produs nuanțabil.

Consum:
 Calcino Romantico 600-700 g/m²/strat
 Calcino Decor 300 g/m²/strat
 Weissgrund 150-200 ml/m²/strat
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Ambalaj:
 7.5 kg și 15 kg
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Tehnica de aplicare:
Pregătirea stratului suport: Pe stratul suport pregătit în prealabil conform clasei de calitate
Q3, se aplică un strat de amorsă Weissgrund, cu ajutorul unei role. Eventualele lucrări de
șpăcluire a suprafeței, pot fi realizate cu Matador Feinputz, peste care se poate lucra mai
departe direct și fără aplicarea de Weissgrund.
1. Primul strat
Primul strat se realizează cu material deja colorat (Foto: culoarea 3D
Venato 20). Calcino Romantico se aplică într-un strat uniform pe întreaga
suprafață. La această etapă trebuie avut în vedere ca materialul să fie tras
la grosimea granulei. Materialul încă ud va fi modelat vertical cu un
Maserboy (foto alăturat). La această operațiune trebuie avut în vedere ca
Maserboy-ul să fie trecut peste suprafață, modificând unghiul de
amprentare, pentru obținerea unei structuri cu aspect de fibră lemnoasă.
După circa 3-4 lățimi modelate cu Maserboy acesta trebuie să fie spălat
pentru a se evita încărcarea uneltei. Înainte de aplicarea următorului strat,
suprafețele trebuie să fie complet uscate.
2. Al doilea strat
În cel de-al doilea strat se aplică Calcino Decor (material de bază alb) pentru umplerea
structurii modelate obținute în prima etapă. După un scurt timp de așteptare (materialul la
suprafață nu se mai lipește) există posibilitatea de a mai aplica încă o data Calcino Decor pe
suprafață, pentru a umple mai mult structura stratului suport. Atunci când suprafața devine
mat-umedă se poate compacta prin apăsare ușoară.
Important! Protejarea suprafețelor: este posibil ca suprafețele realizate cu Calcino Romantico
și Calcino Decor să fie protejate cu Calcino Imprägnierpaste. Pentru aceasta, pasta de
impregnare va fi întinsă cu fierul de glet venețian, iar surplusul de material va fi îndepărtat cu
ajutorul unei cârpe.

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și
suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnic@caparol.ro
cât și telefonic la numărul apelabil gratuit 0800.800.600.
DAW BENȚA România S.R.L. • Str. Principală 201, 547525 Sâncraiu de Mureș, Jud. Mureș
Departamentul Suport și 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 profesioniștilor Caparol

