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NOU - Catalog cu mostre reale Stucco Eleganza

Stimați parteneri,

Avem plăcerea de a vă anunța lansarea pe piață a noului catalog de culori cu mostre reale - Stucco 
Eleganza. Această lansare face mult mai ușoară alegerea nuanței potrivite pentru fiecare client, 
întrucât paletarul conține o selecție de 123 de culori.

Alte culori înafara celor prezentate în acest paletar, se realizează numai la cererea clienților, aceștia 
asumându-și neconcordanța culorii obținute pe produsul Stucco Eleganza față de paletarul etalon 3D 
System-plus.
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În cele ce urmeaza vă vom prezenta o scurtă descriere a produsului Stucco Eleganza, cât și 
etapele de aplicare ale acestuia.
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Informații privind produsele noastre se găsesc pe site-ul www.caparol.ro, sau pot fi solicitate 
departamentului tehnic la adresa: tehnic@caparol.ro 

Tehnica de aplicare:
1. Strat de bază:
Pe stratul suport pregătit în prealabil conform fișei tehnice, se aplică cu 
rola grundul DecoGrund, alb sau în aceeași nuanță cu cea a stratului 
final și se netezește folosind fierul de glet venețian. La această etapă se 
vor evita urmele prea adânci care pot fi lăsate de fierul de glet.

2. Strat intermediar:
Stucco Eleganza poate fi aplicat ud pe ud pe suprafețe mari, prin tehnica 
de șpăcluire, cu ajutorul unui fier de glet venețian. Se va evita uscarea 
forțată a suprafeței.

3. Strat final:
Ultimul strat se aplică în același fel ca și stratul intermediar. Șpăcluirea 
stratului final se realizează de către un singur aplicator, pentru evitarea 
diferențelor de model.
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Capadecor Stucco Eleganza
Capadecor Stucco Eleganza este o masă de șpaclu nuanțabilă, pe bază de dispersie, pentru 
realizarea de suprafețe semilucioase cu aspect metalizat. Un produs elegant, cu un luciu delicat, 
ușor de aplicat, asigurând rezultate perfecte. O îmbogățire atractivă pentru gama de produse 
decorative Capadecor de umplere și finisare, nuanțabilă în ColorExpres, cu aplicare ușoara și 
economică.

Ambalaj: 2,5 l




