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Soluții pentru pereți netezi
După cum precizam și în numărul precedent, în arhitectura modernă se tinde spre pereți tot mai netezi, o
arhitectură cu linii drepte, clar definite, suprafețe ce emană un aspect de perfecțiune.
Se cer suprafețe mate, foarte netede, în special în locuințele de lux, în restaurante și clădiri comerciale.
Pentru obținerea acestor suprafețe, beneficiarii sunt dispuși să cheltuiască mai mult ,dar și pretențiile sunt,
bineînțeles, pe măsură.
Caparol a pregătit un sistem special, revoluționar, pentru a se putea obține aceste suprafețe impecabile:

Glatte Wand (Pereți netezi) Premium.
• Deosebit de neted datorită combinației dintre un tapet și o vopsea specială
• Suprafețe aproape lipsite de structură, similară celor obținute prin aplicarea mecanizată
• Aspect nobil, individual, unic – pereți cu stil și o distincție vizibilă a aplicatorului.

Decisiv pentru succesul sistemului este o pregătire corespunzătoare a stratului suport.

Pentru aceasta se aplică
produsul Akkordspachtel direct
pe perete iar ulterior, suprafața
se gletuiește cu grijă. După o
uscare temeinică a gletului,
suprafața se șlefuiește și se
aplică un strat de grund de
profunzime CapaSol LF.

Sistemul Glatte Wand Premium este compus dintr-un tapet fin cu suprafața satinată Capaver Akkordvlies Z
200 S și cea mai nouă vopsea de interior Caparol PremiumFine - o soluție exclusivistă și de înaltă calitate.
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Capaver Akkordvlies Z 200 S
Noul tapet Capaver Akkordvlies Z 200 S se evidențiază
prin suprafața nobilă și satinată ce permite un timp
considerabil mai mare de prelucrare pentru finisaje.
De asemenea, acest tapet nu are o structură proprie.
Înainte de lipirea tapetului, se verifică suprafețele pentru
eventuale neregularități sau asperități. Un strat suport
impecabil este o condiție la fel de importantă ca și o zonă
de lucru curată.
Capaver Akkordvlies Z 200 S se lipește margine lângă
margine.

Caparol PremiumFine
Vopsea pentru pereții interiori, aplicabilă în strat subțire, destinată obținerii
unor suprafețe foarte netede și aproape fără structură. Este recomandată
pentru un design interior unic și exigent, cu suprafețe netede. Deoarece se
întinde foarte bine și are o capacitate scăzute de umplere, se pot obține
suprafețe aproape fără structură prin aplicarea cu rola.
Aplicarea se va face preferabil cu rola Caparol FeinRoller caracterizată
prin firele scurte, dense și marginile rotunjite ce împiedică acumularea
de material, reducându-se astfel considerabil urmele de rola pe
suprafață. Așa-numita aplicare ud-pe-ud a vopselei este enorm de
importantă în cadrul acestui sistem. După aplicarea vopselei, este
necesară o trecere suplimentară cu rola ce se va face la un timp cât mai
scurt de la aplicare. În mod ideal, aplicarea se va efectua în echipă de
2-3 persoane.
Suprafețele astfel obținute sunt nobile, individuale și unice. Un rezultat
de primă clasă pentru clienții pretențioși și o carte de vizită pentru
aplicator.
Pentru mai multe detalii legate de acest sistem precum și pentru vizionarea unui film de prezentare și
instructaj al modalității de lucru, vă rugăm să accesați pagina noastră de internet www.caparol.ro
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