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Recomandări privind reducerea urmelor de rolă de
pe suprafața pereților și tavanelor
Trendul ascendent în ceea ce privește obținerea suprafețelor netede în combinație cu deschideri (ferestre) cu
înălțimi mari în arhitectura modernă a clădirilor, crește riscul apariției urmelor de rolă.

Factori de risc:
• Suprafețe cât mai netede;
• Deschideri (ferestre) cu înălțimi mari;
• Iluminarea tangențială (dintr-o parte), ce amplifică structura suprafeței,
iar datorită umbrelor rezultate, denivelările apar mai ample decât în
realitate;
• Termenele de execuție foarte scurte și lipsa detaliilor, etc.
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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.
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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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