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Informații tehnice
Produse noi 2016 - Crystal Effekt, Antique Effekt,
Rost Effekt, Art Nobile și Kit-ul pentru tehnica
creativă ”Vintage”

Stimați colegi,
Avem deosebita plăcere, ca la început de sezon să vă prezentăm noile produse intrate în
gama tehnicilor decorative Caparol: Capadecor Crystal Effekt, Capadecor Antique Effekt,
Capadecor Rost Effekt, Capadecor Art Nobile și Kit-ul pentru tehnica creativă ”Vintage”.
1. Capadecor Crystal Effekt
Lac transparent de interior pentru crearea de efecte de cristal cu reflexe aurii, argintii și
multicolore. Crystal Effekt oferă pereților un caracter plin de viață cu efect efervescent de
cristal și suprafețe cu structuri rafinate.

- Crystal Effect Silber: 900569

Tehnica de aplicare:
1. Stratul de bază
Se pregătește stratul suport neted sau structurat și se
vopsește în culoarea dorită.
2. Stratul final
Peste stratul de bază pregătit și complet uscat se va aplica
lacul Crystal Effekt cu o pensulă sau cu rola. Înainte de
aplicare, lacul se amestecă cu grijă. Pentru un efect mai
intens se pot aplica două straturi de lac.

- Crystal Effect Glitzer: 900568

Preț de listă, fără TVA:

Proprietăți:
- fără solvenți și plastifianți
- cu emisii reduse, ecologic
- se pretează la curățare
- rezistență mare la uzură
Cod produs:
- Crystal Effect Gold: 900570

53,52 RON/L

Important:
- produsul nu se diluează
- consum cca. 160-170 ml/m² pentru acoperirea suprafețelor netede (pe suprafețe structurate
consumul va crește corespunzător)
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2. Capadecor Antique Effekt
Cu Antique Effekt istoria devine istorie. Acest lac incolor pe bază de apă este folosit ca strat
intermediar, care în contact cu următorul strat de vopsea, formează fisuri prin care este
vizibilă culoarea stratului de bază. Aceste fisuri dau un aspect învechit și antic în doar un
minut de la aplicare, iar folosit ca material decorativ, poate crea detalii arhitecturale
interesante la interior (coloane, ferestre, uși, mobilier și alte elemente).

Proprietăți:
- pe bază de apă
- ecologic
- concentrat
- cu miros redus
- ușor de aplicat

Cod produs:

900571

Preț de listă, fără TVA:
54,64 RON/L

Tehnica de aplicare:
1. Stratul de bază
Stratul suport pregătit 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.
3. Stratul final
La final, peste stratul uscat de Antique Effekt, se va aplica un strat subțire de vopsea acrilică.
Efectul de fisurare începe după aproximativ 1 minut. După începerea acestui proces de
fisurare, suprafața nu mai poate fi prelucrată. Pentru a mări stabilitatea, după uscare, se
recomandă aplicarea unui strat de lac transparent pe bază de apă.
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3. Capadecor Rost Effekt
Kit de vopsele în două culori metalizate (maro și portocaliu) de efect, pentru interior, cu
adaos de nisip de cuarț. Nuanțele închis-deschis, aplicate neregulat permit obținerea unor
suprafețe cu aspect de rugină. Utilizat ca și material decorativ, poate crea accente
arhitecturale atractive pe suprafețele pereților interiori.

Proprietăți:
- pe bază de apă
- cu miros redus
- ușor de aplicat
- se pretează la curățare cu detergenți
neutri de uz casnic
Conținut kit:
- Maro 1 l
- Portocaliu 0,5 l

Cod produs: 900575
Preț de listă, fără TVA:
172,99 RON / kit

Tehnica de aplicare:
1. Stratul de bază
Stratul suport pregătit în prealabil, se va vopsi în alb.
2. Stratul final
Vopselele se amestecă energic înainte de aplicare. Amestecarea se va relua periodic și în
timpul aplicării. Peste stratul de bază pregătit și complet uscat se va aplica individual cu
pensula, într-o singură operațiune, vopselele din kit. Cele două culori din set se aplică
alternativ pe suport, cu pensula, după care se periază ușor una într-alta. Selectați cantitatea
din fiecare culoare în funcție de preferințele dumneavoastră. Tot în funcție de preferințe,
culorile se vor peria vertical, orizontal sau încrucișat. La faza de finisaj, perierea suprafeței se
face bucată cu bucată, dintr-un colț în altul.
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4. Capadecor Art Nobile
Vopsea de dispersie de efect, cu adaos de nisip de cuarț, pentru interior. Utilizată ca și
produs decorativ, permite crearea unor detalii arhitecturale cu aspect nobil pe suprafețele
pereților. Recomandată îndeosebi în decorarea spaţiilor reprezentative, dar şi pentru
realizarea unor accente estetice deosebite ale interioarelor, înnobilează 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
- se pretează la curățare cu
detergenți neutri de uz casnic
- nuanțabilă în sistem ColorExpress

Tehnica de aplicare:

Cod produs:

1. Stratul de bază
Stratul suport pregătit în prealabil, se va vopsi în alb

81,01 RON/L

900572

Preț de listă, fără TVA:

2.Stratul final
Înainte de aplicare, vopseaua se amestecă energic. Amestecarea se va relua periodic și în
timpul aplicării. Peste stratul de bază pregătit și complet uscat se va aplica cu pensula
vopseaua bine amestecată. La scurt timp după aplicare, se revine și se periază ușor suprafața
pentru modelarea și aranjarea nisipului de cuarț. În funcție de preferințe, vopseaua se poate
peria vertical, orizontal sau încrucișat.
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5. Kit tehnică creativă ”Vintage”
Kit ce conține produse Caparol, utilizate pentru realizarea unor suprafețe cu un luciu metalic
închis, înnobilat prin multitudinea culorilor, cu un aspect atractiv conferit de patina
strălucitoare în nuanțe de cupru/bronz. Astfel, suprafețele dobândesc un aer vintage, în
trend și totodată un design natural, simplu și elegant.

Conținut kit:
1.. CapaMaxx Negru (Jura 5) - 2.5 L
2.. ArteLasur Color Livorno - 1 L
Cod produs: 900576
3.. ArteLasur Color Grosseto - 1 L
Preț de listă, fără TVA:
4.. Metallocryl Interior Amber 10 MET- 1 L
386,86 RON / kit
Tehnica de aplicare:
1. Prima etapă:
Suprafața va fi mai întâi vopsită cu CapaMaxx Negru (Jura 5),
obținut din CX CapaMaxx B3, folosind o rolă cu fir scurt, iar mai
apoi periată cu o bidinea ovală.
2. A doua etapă:
Părți egale de ArteLasur Color Livorno, ArteLasur Color Grosseto și Metallocryl Interior
nuanțat Amber 10 MET, se amestecă într-un recipient curat. Ulterior, materialul se aplică pe
suprafață în mod saturat folosind o bidinea ovală. După păstrarea unui scurt timp de uscare
(10-30 min. în funcție de absorbția substratului și a condițiilor de mediu relevante), întreaga
suprafață va fi finisată cu ajutorul unei gletiere ArteTwin prin mișcări diagonale scurte,
aplicând o presiune redusă. Prin această operațiune, particulele colorate din ArteLasur Color
sunt ușor zdrobite și conferă suprafeței o vivacitate suplimentară.
3. A treia etapă:
Dacă este necesar, se poate repeta cea de a doua etapă de lucru. Acest fapt conferă
suprafeței o mai mare strălucire și crește luciul metalic. Întreaga suprafață devine omogenă
deoarece se reduce efectul fundalului negru.
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Capadecor Crystal Effekt

Capadecor Rost Effekt

Capadecor Art Nobile

Kit tehnică creativă - ”Vintage”

Informații privind produsele se găsesc pe site-ul www.caparol.ro, sau pot fi solicitate
departamentului tehnic la adresa: tehnic@caparol.ro
Departamentul Suport și Dezvoltare
Tel.: 0265 / 320 354, Fax : 0265 / 320 522 Tel.
Verde : 0800 800 600
E-mail : tehnic@caparol.ro
www.caparol.ro
6/6

