
 Informații tehnice
Produs nou 2018 - Caparol Streichputz 

Ediţia 

03
18.07.2018 

Stimați parteneri, 

Revenim cu seria prezentărilor de produse decorative - nou intrate în gama Caparol: 

Caparol Streichputz
Masă de șpaclu fină, sub formă de pastă, pe bază de dispersii acrilice, pentru finisarea 
pereților interiori și exteriori, prin tehnici de modelare sau structurare. Pe suprafațele 
interioare, Caparol Streichputz permite obținerea unor straturi de acoperire robuste, cu 
rezistență mare la solicitări mecanice. La exterior poate fi utilizată la obținerea de suprafețe 
modelate sau structurate, inclusiv pe sistemele de termoizolație, având o bună rezistență la 
straturile suport alcaline și la intemperii.

Tehnica de aplicare:
1. Stratul de bază
Atât suprafețele interioare cât și cele exterioare trebuie amorsate înainte de aplicare. La 
interior se recomandă Caparol Weissgrund sau CapaGrund Universal, iar la exterior Caparol 
Putzgrund sau Caparol ProjektGrund.

Proprietăți:
- consistență cremoasă
- foarte ușor de aplicat și modelat
- ecologică și fără miros 
- rezistentă la intemperii
- rezistentă la substanțe acaline
- rezistentă la solicitări mecanice 
- nuanțabilă în sistemul ColorExpress

Preț de listă, fără TVA: 

219,24  RON/buc

http://www.caparol.ro/
mailto:tehnic@caparol.ro
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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  

Informații privind produsele  se găsesc pe site-ul www.caparol.ro, sau pot fi solicitate 
departamentului tehnic la adresa: tehnic@caparol.ro 
Vă dorim succes în activitate! 

2. Stratul intermediar
Streichputz poate fi aplicat alb sau nuanțat, cu rola, bidineaua, direct cu șpaclul sau cu fierul 
de glet drept în grosime de max. 1.5 mm, urmând apoi a fi structurat după preferință. Pentru 
grosimi mai mari, se vor aplica mai multe straturi consecutive, însă doar după uscarea 
completă a stratului anterior. În funcție de modelul dorit, Streichputz poate fi structurat ușor, 
iar pentru aceasta se pot utiliza mistrii, perii moi, pensule, dar nu numai.
La exterior, Streichputz se aplică peste tencuiala decorativă și se modelează după preferință.

3. Stratul final
Opțional, ca și strat final suplimentar cu rol decorativ, la interior se pot utiliza produsele 
Metallocryl Interior, CapaGold/CapaSilber, ArteLasur, ArteLasur Color și DecoLasur Matt sau 
Glänzend în care se pot adauga pigmenți de efect. 
La exterior se recomandă TopLasur NQG, Metallocryl Exterior și CapaGold/CapaSilber.

Variante de aplicare și finisaj:

Metallocryl Interior peste 
Streichputz modelat cu o folie

DecoLasur Matt peste Streichputz 
periat (orizontal și vertical)

 DecoLasur Glänzend peste 
Streichputz șpăcluit

 Streichputz șpăcluit 
(materialul de bază)
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