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Produs nou în gamă. Capadecor Crystal Effekt
Stimați parteneri,
Avem deosebita plăcere, ca la început de an sa vă prezentăm un nou produs intrat în gama tehnicilor decorative
Caparol: Capadecor Crystal Effekt.
Produsul este disponibil în 3 variante strălucitoare: Gold (auriu), Silber (argintiu) și Glitzer (multicolor).

Capadecor Crystal Effekt
Lac transparent de interior pentru crearea de efecte de cristal cu reflexe aurii, argintii și multicolore. Crystal
Effekt oferă pereților un caracter plin de viață cu efect efervescent de cristal și suprafețe cu structuri rafinate.

Proprietăți:

- fără solvenți și plastifianți;
- cu emisii reduse;
- ecologic;
- rezistent la curățare;
- rezistență mare la uzură.

Preț de listă, fără TVA:
53,52 RON/L

Tehnica de aplicare
1. Stratul de bază
Se pregătește stratul suport neted sau structurat și se vopsește în
culoarea dorită.

2. Stratul final
Peste stratul de bază pregătit și complet uscat se va aplica lacul
Crystal Effekt cu o pensulă sau cu rola. Înainte de aplicare, lacul se
amestecă cu grijă. Pentru un efect mai intens se pot aplica două
straturi de lac.

Important:
- produsul nu se diluează;
- Consum: cca. 160-170 ml/m² (pe suprafețe structurate consumul crește corespunzător)
- Ambalaj: 1 l
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Vom reveni în curând cu alte produse noi:
Capadecor Antique Effekt

Capadecor Rost Effekt

Capadecor Art Nobile

Kit tehnică creativă - Vintage

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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