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Capadecor® VarioPutz
Capadecor® VarioPutz este o tencuială decorativă mată, cu particule multicolore și granulație fină, 
destinată atât aplicării cu rola cât și prin pulverizare. Produsul este recomandat pentru suprafețe 
interioare cu solicitări mecanice crescute ex.: holuri, coridoare, casa scărilor, recepții, spații de locuit și 
birouri.
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PROPRIETĂȚI
• Produs gata pregătit pentru aplicare
• Aplicare ușoară, atât cu rola cât și prin pulverizare
• Poate fi curățată cu ușurință
• Rezistență mecanică mare – se pretează la spații cu trafic intens

CONSUM 

• Cca. 350 g/m2 (la aplicarea cu rola)
AMBALAJ 

• 12,5 Kg

Tehnologia de aplicare 

Pregătirea stratului suport
Stratul suport trebuie să fie compact, curat și fără substanțe cu efect negativ asupra aderenței. 
Modalitatea de pregătire și amorsare a diferitelor tipuri de straturi suport este tratată în detaliu în cadrul 
Fișei tehnice nr. 650 - Straturile suport și pregătirea lor, disponibilă pe site-ul nostru www.caparol.ro.
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• Cca. 800-1100 g/m2 (la aplicare prin pulverizare)

• Se pretează la reparații, corecturi ulterioare
• Gamă coloristică bogată - disponibilă în 17 modele
• Clasa A2 de reacție la foc conform DIN 4102

Grunduirea suprafeței
Grunduirea stratului suport se face cu Caparol Putzgrund, 
nuanțat în culoarea aferentă modelului VarioPutz ales. Grundul 
se va aplica uniform și omogen pe suprafață cu ajutorul rolei. 
Produsul Caparol Putzgrund va fi colorat în sistemul de 
nuanțare computerizată ColorExpress, iar alegerea culorilor se 
va face din colecția CD VarioPutz.

Etapa 1: 

• Difuzie foarte bună a vaporilor de apă.



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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Varianta I - Aplicarea cu rola
Amestecați VarioPutz cu un mixer setat pe turație mică. Pentru 
aplicare se va utiliza o rolă cu fir între 12-16 mm lungime, care se 
va amorsa anterior prelucrării pe o altă suprafață, în vederea 
încărcării uniforme cu material, iar apoi se va aplica un strat 
nediluat, uniform și omogen, de material pe suprafața peretelui.
Lăsați materialul să se usuce cca. 10–20 minute, apoi ștergeți 
suprafața cu o perie moale pentru eliminarea urmelor de rolă. 

Etapa 2: 

Suprafețe decorate cu VarioPutz 

Varianta II - Aplicarea prin pulverizare 
Amestecați VarioPutz cu un mixer setat pe turație mică. Se va aplică un strat 
nediluat, uniform și omogen pe suprafață, utilizând un pistol de tencuială cu cuvă 
verticală (Storch - cod 63 18 01), cu duză de 4-5 mm și un compresor cu o 
presiune a aerului de 2,5-3,5 bari. Produsul se va pulveriza pe suprafață prin 
mișcări circulare. Lăsați materialul să se usuce cca. 10–20 minute, apoi ștergeți 
suprafața cu o perie moale pentru eliminarea urmelor de la aplicare. 

Nota: La aplicarea prin pulverizare, randamentul de aplicare este mai ridicat, dar 
consumul de material poate crește chiar și cu peste 50% față de consumul aferent 
aplicării manuale!




