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

Capadecor Stucco Eleganza
Luciul irizat-mătăsos și sidefat al scoicilor, poate fi recreat acum în mod magic pe
perete: noul 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.

Proprietăți:
- prelucrare ușoară
- model caracteristic
- tehnică de aplicare eficientă și fiabilă
- nuanțabilă în sistemul ColorExpress
Ambalaj: 2.5 l
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Tehnica de aplicare:
1. Stratul de bază
Stratul suport se repară în prealabil, dacă este cazul, cu AkkordSpachtel fein pentru
a obține suprafețe de o calitate Q4. Aplicăm DecoGrund sau Weissgrund pe suprafață cu rola, în aceeași nuanță cu cea a stratului final și îl vom netezi cu ajutorul
fierului de glet venețian.
2.Stratul final
Stucco Eleganza poate fi aplicat pe suprafețe mari, prin tehnica de șpăcluire „udpe-ud”, utilizând un fier de glet venețian. Astfel se va evita o uscare prea rapidă a
materialului pe suprafață. În procesul de aplicare a lui Stucco Eleganza, care se
efectuează în două etape, produsul se va aplica prin roluire cu o rola cu fir scurt, iar
apoi se va netezi cu ajutorul fierului de glet venețian. În această etapă, materialul
trebuie distribuit uniform, astfel ca suprafața să poată fi finisată înaintea începerii
procesului de uscare. Se recomandă ca șpăcluirea stratului final pe o suprafață, să
fie realizată de către o singură persoană.
Vom reveni în curând și cu: Capadecor Arte Dolce

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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