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Tehnici de aplicare a produsului ArteLasur
Stimați parteneri,
Avem plăcerea să vă prezentăm în continuare una dintre tehnicile de aplicare a produsului 
ArteLasur: 

ArteLasur - tehnica creativă "Diamonds"
Tehnica creativă ”Diamonds” este combinația perfectă între aplicarea facilă a lui 
ArteLasur și efectul strălucitor al pigmentului Diamonds. Acastă combinație creează 
suprafețe cu accente estetice deosebite, totul datorită fulgilor acrilici nepigmentabili 
din ArteLasur și a particulelor strălucitoare Diamonds.
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Unelte:
- bidinea ovală 
- perie pentru tapete

Materiale și consum: 
• Caparol Putzgrund - cca. 200-250 g/m²
• Capadecor ArteLasur - cca. 120 ml/m²
• Capadecor Diamonds - 2% adaos în ArteLasur
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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. Prima etapă de lucru
Pe stratul suport pregătit în prealabil, se aplică mai întâi un strat de Putzgrund alb, 
cu ajutorul unei bidinele cu păr natural sau al unei pensule. Aplicarea se face prin 
mișcări scurte și încrucișate, obținându-se astfel o suprafață ușor structurată.
2. A doua etapă de lucru
Pe suprafața complet uscată, se va aplica ArteLasur (foto: culoarea 3D Barolo 125 
ARL) în care s-a amestecat Capadecor Diamonds (foto: adaos 2% Diamonds Gold). 
Aplicarea se face saturat, cât mai uniform, prin mișcări scurte și încrucișate, folosind 
o bidinea ovală cu păr natural, sau o pensulă.
3. A treia etapă de lucru
După un scurt timp de zvântare, suprafața se va finisa prin mișcări scurte și 
încrucișate, folosind o perie uscată, cu fir lung.
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Această tehnică creativă se poate realiza în orice culoare disponibilă pentru 
ArteLasur și cu oricare din cele două variante de efect Capadecor Diamonds.




