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

Capadecor Switch Tropical
Capadecor Switch Tropical este un pigment de efect, extravagant, cameleonic, strălucitor, pentru
potențarea tehnicilor creative pe bază de lazuri. Acesta captivează cu jocul său special de
schimbare a culorii - de la verde la argintiu, de la portocaliu la roșu și deschide dimensiuni complet
noi pentru decorarea cu lazuri a pereților interiori. În funcție de unghiul de vizualizare și de incidența
luminii, suprafața peretelui apare în jocul său individual de culoare.

Proprietăți:
- Pigment pulbere, pentru utilizare la interior
- Efect cameleonic, multicolor (verde-argintiu / portocaliu-roșu)
- Dozarea individuală a cantității (până la max. 5%)*
*ex: la 2.5 L de DecoLasur Glänzend se adaugă 100 g pigment
ceea ce înseamnă 4% cotă de amestec pigment)
Culoare:
- reflexii de la verde-argintiu până la portocaliu-roșiatic
Ambalare:
- 100 g
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Tehnica de aplicare:
Capadecor Switch Tropical se utilizează în amestec cu următoarele produse, după cum este
descris în informațiile tehnice: DecoLasur Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color, ArteVelvet.
Vă recomandăm ca înainte de utilizarea pigmentului, să îl mixați cu apă, iar după omogenizare să
îl amestecați în produsul de finisaj ales. De asemenea, vă rugăm să consultați fișa cu Informații
Tehnice Nr. 816, cât și informațiile prevazute în fișele produselor complementare, pentru
recomandări privind prelucrarea și dozarea.

Atenție:
! Pigmenții de efect Capadecor sunt furnizați sub formă de pulbere. Manipulați cu atenție
pigmenții, deoarece manipularea incorectă duce la formarea de praf.

Foto: Capadecor DecoGrund în culoarea 3D Tundra 35 cu DecoLasur Glänzend transparent + 2% Switch Tropical, șpăcluit

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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