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Capadecor® Stucco'HFRU',3(5/$
StuccoDecor DI PERLA este o nouă tehnică de şpaclu,
în scopul realizării unor concepte decorative de înaltă
calitate, la interior. Este un produs cu aspect metalic,
satinat, ce oferă posibilităţi multiple de decorare
particularizată a încăperilor reprezentative, atât din

domeniul privat, cât şi business. Prin luciul redus,
mătăsos al suprafeţelor decorate, se obţine un aspect
elegant şi luxos. Aplicarea manuală a produsului
permite obţinerea unor structuri particularizate ale
suprafeţei.

PROPRIETĂȚI

•
•
•
•

Diluabilă cu apă, caracter nepoluant;
Poate fi curățată cu ușurință (clasa 2 de lavabilitate);
Economică și ușor de aplicat;
Nuanțabilă în sistemul ColorExpress (din 2 nuanțe
de bază se obțin 84 de nuanțe).
Baza Gold - se nuanțeză în 12 culori

CONSUM
• Cca. 120 - 150 ml/m2/strat.

AMBALAJ
• 2,5 L
Baza Silber - se nuanțează în 72 culori

Tehnologia de aplicare
Etapa 1:
Pregătirea stratului suport
• Stratul suport trebuie să fie compact, curat și fără substanțe de separare
• Suprafața se grunduiește în prealabil conform cerințelor. Dacă este necesar stratul suport se poate șpăclui în
prealabil (cu Akkordspachtel fein sau mittel), astfel încât să se elimine denivelările si golurile de pe suprafață.
Dacă este cazul, suprafața se va șlefui, apoi se va îndepărta praful.

Aplicare Akkordspachtel Fein

Șlefuire suprafață
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Etapa 2:
Grunduirea suprafeței
Grunduirea stratului suport se face cu Weissgrund nuanțat în aceeași nuanță cu
StuccoDecor DI PERLA.

Etapa 3:
Aplicarea primului strat de StuccoDecor DI PERLA
Aplicarea unui strat de StuccoDecor DI PERLA în nuanța dorită, diluat cu cca. 20 %
apă, aplicat cu o rolă de mohair cu fir mediu.

Etapa 4:
Aplicarea stratului final de StuccoDecor DI PERLA
StuccoDecor DI PERLA se va aplica nediluat, cu ajutorul fierului de glet venețian,
până la acoperirea întregii suprafețe. După cca. 3 min. se nivelează suprafața,
pentru obținerea unui model cu aspect satinat.
Colecția de culori prezentată în noua broșură StuccoDecor DI PERLA
conține 84 de nuanțe, e e plificate prin
ostre realizate
anual cu
aterialul propriu zis, ce pot fi utilizate pentru realizarea unei decorațiuni
pe întreaga suprafață sau doar pentru decorarea unor zone de accent.

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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