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

Capadecor Antique Effekt
Cu Antique Effekt istoria devine istorie. Acest lac incolor pe bază de apă este utilizat ca strat
intermediar, care la contact cu următorul strat de vopsea, formează fisuri prin care este vizibilă
culoarea stratului de bază. Aceste fisuri dau suprafeței un aspect învechit și antic în doar un minut
de la aplicare, iar utilizarea lui ca material decorativ, poate crea detalii arhitecturale atractive la
interior (coloane, ferestre, uși, mobilier și alte elemente).

Proprietăți:
- pe bază de apă
- ecologic
- cu miros redus
- ușor de aplicat
Tehnica de aplicare:
1. Stratul de bază
Stratul suport pregatit în prealabil, se vopsește în culoarea dorită.
2. Stratul intermediar
Peste stratul de bază pregătit și complet uscat, se va aplica lacul Antique Effekt cu o pensulă sau
cu rola. Înainte de aplicare, lacul se amestecă cu grijă. Cu cât stratul de lac este mai gros, cu atât
efectul fisurilor va fi mai vizibil.
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3. Stratul final
Peste stratul uscat de Antique Effekt, se va aplica un strat subțire de vopsea acrilică. Efectul de
fisurare va începe după aproximativ 1 minut. După începerea procesului de fisurare, suprafața nu
mai poate fi prelucrată.

Vom reveni în curând cu alte produse noi:
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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