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

Capadecor Art Nobile
Vopsea de dispersie de efect, cu adaos de nisip de cuarț, pentru interior. Utilizată ca material
decorativ, poate crea pe suprafețele interioare, detalii arhitecturale cu aspect nobil. Recomandată
îndeosebi în spaţii reprezentative şi pentru accente estetice deosebite, îmbogăţind pereţii în cadrul
centrelor comerciale, complexelor de birouri, bănci, companii de asigurări, discoteci şi altele similare.

Proprietăți:
- diluabilă cu apă;
- cu miros redus;
- ușor de aplicat;
- rezistă la curățare cu detergenți neutri de
uz casnic;
- nuanțabilă în sistemul ColorExpress.
Tehnica de aplicare:
1. Stratul de bază
Stratul suport se repară în prealabil dacă
este cazul și se grunduiește cu Putzgrund
sau Weissgrund. Opțional suprafața se
poate vopsi în alb cu Indeko-plus.
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2. Stratul final
Înainte de aplicare, Art Nobile se amestecă energic. Amestecarea se va relua periodic și în timpul
aplicării. Peste stratul de bază pregătit și complet uscat, se va aplica cu peria, un strat uniform de
vopsea. La scurt timp după aplicare, se revine și se periază ușor suprafața pentru modelarea și
aranjarea nisipului de cuarț. În funcție de preferințe, Art Nobile poate fi periată vertical, orizontal
sau încrucișat. La faza de finisaj, perierea suprafeței se face pas cu pas, dintr-un colț în altul.

Vom reveni în curând și cu: 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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