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Informații tehnice
Produse noi 2016 - Arte Dolce, Arte Velvet și
Stucco Eleganza

Stimați colegi,
Avem deosebita plăcere, să revenim cu prezentarea a altor noi produse intrate în gama
tehnicilor decorative Caparol: Arte Dolce, Arte Velvet și Stucco Eleganza.
1. Capadecor Arte Dolce
Lazura Capadecor Arte Dolce este o tehnică decorativă subtilă, ce creează suprafețe mate.
Arte Dolce, creează pereți netezi, cu un farmec fin și cald; suprafețele devin asemeni unor
pânze delicate, fin țesute din lână și mătase.

Proprietăți:
- design subtil
- prelucrare ușoară
- tehnologie de procesare
eficientă și fiabilă
- efect de scriere foarte redus
- rezistent la soluții de
dezinfectare pe bază de apă

Tehnica de aplicare:
1. Stratul de bază
Aplicăm Putzgrund pe suprafață cu rola, în aceeași nuanță
cu cea a stratului final și îl vom finisa cu o perie.
2. Stratul final
Arte Dolce se aplică nediluat, în nuanța dorită, cu mișcări
în cruce cu ajutorul unei role cu fir scurt (10-12 mm), iar
apoi se finisează cu o perie pentru a elimina urmele de
rolă. La nevoie, această etapă poate fi repetată.

Important:
Cod produs Arte Dolce: 908352
Ambalaj: 2.5 l
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2. Capadecor Arte Velvet
Lazură de perete extrem de atractivă, special creată pentru suprafețele pereților interiori.
O parte din lazură o reprezintă particulele de culoare deschisă, care nu se amestecă după
nuanțare cu alți pigmenți de culoare și care produc suprafețe luminoase de înaltă calitate, cu
un aspect foarte sofisticat al culorilor.

Proprietăți:
- diluabilă cu apă, miros
redus
- aplicare sigură
- utilizare multilaterală
- policromatism subtil oferit
de culorile diferite ale
particulelor

Tehnica de aplicare:
1. Stratul de bază
Aplicăm Putzgrund pe suprafață cu rola, în aceeași nuanță cu
cea a stratului final și îl vom finisa cu o perie.
2. Stratul final
Arte Velvet se aplică cu ajutorul unei role cu fir scurt, fără
mâner de extensie, prin mișcări scurte de înainte și înapoi.
După un scurt timp de zvântare, 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.

Important:
Cod produs Arte Velvet: 908423
Ambalaj: 2.5 l
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3. Capadecor Stucco Eleganza
Luciul irizat-mătăsos al scoicilor, sidefat, poate fi recreat acum în mod magic pe perete: noul
Capadecor Stucco Eleganza este un produs ademenitor, 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
- tehnologie de procesare
eficientă și fiabilă

Tehnica de aplicare:
1. Stratul de bază
Aplicăm Putzgrund pe suprafață cu rola, în aceeași nuanță cu
cea a stratului final și îl vom netezii folosind fierul de glet.
2. Stratul final
Stucco Eleganza poate fi aplicat ud pe ud pe suprafețe mari,
prin tehnica de gletuire, cu ajutorul unui fier de glet venețian. În
procesul de aplicare a lui Stucco Eleganza, care se efectuează în
două etape, acesta se va aplica prin roluire cu o rola cu fir scurt
și apoi se va netezi cu fierul de glet venețian. În această fază,
materialul trebuie distribuit uniform, pentru ca suprafața să
poată fi finisată înaintea începerii procesului de uscare.

Important:
Cod produs Stucco Eleganza: 908351
Ambalaj: 2.5 l
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Review:

Capadecor Arte Velvet

Capadecor Arte Dolce

Capadecor Stucco Eleganza

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
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