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Capadecor® Stucco Satinato
Capadecor Stucco Satinato este o masă de șpaclu pe
bază de dispersii, în scopul realizării unor concepte
decorative interioare, de înaltă calitate. Prin tehnica
de aplicare Stucco, se obțin suprafețe satinate cu
aspect de tehnică de șpăcluire. Prin posibilitatea
nuanțării computerizate într-o gamă variată de

culori, precum și aplicarea facilă, acest produs este
deosebit de versatil.
Stucco Satinato este un produs ce oferă posibilități
multiple de decorare particularizată a încăperilor
reprezentative, atât din domeniul privat, cât și
business.

PROPRIETĂȚI
• Prelucrare ușoară;
• Disponibilă și în nuanțe intense;
• Economică;
• Nuanțabilă computerizat în cca.
1300 nuanțe.
AMBALAJ
• 2,5 L și 5 L.

CONSUM
• Cca. 80-100 ml/m2/strat.

Tehnologia de aplicare
Etapa 1:
Pregătirea stratului suport
• Strat suport trebuie să fie compact, curat și fără substanțe de separare
• Stratul suport trebuie pregătit conform clasei de calitate (Q4)
• Suprafața se gletuiește cu Akkordspachtel Fein iar pentru egalizarea absorbției
și pentru legarea prafului se aplică un strat de grund cu CapaSol-LF.

Aplicare Akkordspachtel Fein

Șlefuire suprafață
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Etapa 2:
Aplicarea primului strat de		
Stucco Satinato
Stucco Satinato se aplică în strat subțire
prin tehnica de șpăcluire în pete și se
întinde ulterior la grosimea granulei.
Pentru aplicare se utilizează setul de fier
de glet venețian.

Etapa 3:
Aplicarea stratului final de 		
Stucco Satinato
După 24 ore de la aplicarea primului
strat, se aplică al doilea strat de Stucco
Satinato utilizând aceeași tehnică de
aplicare prin pete.

Rezultatul final după uscare

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziţie şi
suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnic@caparol.ro
cât şi telefonic la numărul apelabil gratuit 0800.800.600
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