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

Capadecor Arte Velvet
Lazură de perete extrem de atractivă, special creată pentru suprafețele pereților 
interiori. O caracteristică a lazurii o reprezintă particulele de culoare deschisă, 
nepigmentabile și care produc suprafețe luminoase de înaltă calitate, cu un aspect 
foarte sofisticat al culorilor.
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Proprietăți:
- conține fulgi acrilici de culoare deschisă;
- aspect mat-mătăsos;
- diluabilă cu apă;
- clasa 2 de lavabilitate (cf. DIN 13300);
- rezistentă la dezinfectanți pe bază de apă;
- nuanțabilă în sistemul ColorExpress;
- policromatism subtil oferit de culorile diferite 
ale particulelor din componență. 

Consum: 160-180 ml /mp /strat 

Ambalaj: 2.5 l
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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.Stratul de bază
Pe stratul suport pregătit în prealabil, se aplică cu ajutorul unei role, Weissgrund sau
DecoGrund (diluat cu 10% apă), în aceeași nuanță cu cea a stratului final și se
finisează cu o perie.
2.Stratul final
Arte Velvet se aplică în nuanța dorită, cu ajutorul unei role cu fir scurt (10-12 mm),
fără mâner de extensie, cu mișcări atât orizontale cât și verticale. Ca și alternativă,
Arte Velvet poate fi aplicat de asemenea și cu o pensulă. După un scurt timp de
zvântare (ar trebui să fie umede doar particulele ridicate de la suprafață), suprafața
se finisează uniform cu gletiera ArteTwin, moment în care, particulele de culoare
deschisă din Arte Velvet pot fi ușor zdrobite și vor da suprafeței o vitalitate
suplimentară.

Rețineți!
În cazul în care, după stratul final, suprafața arată foarte neuniformă, aplicarea unui 
al doilea strat va egaliza aspectul optic. Din moment ce acest lucru trebuie să fie 
considerat ca și parte integrantă a calității convenite a suprafeței, recomandăm 
aplicarea de probe la fața locului.

Arte Velvet 3D Flamenco 55


