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Tehnica de aplicare

Tehnica Autentico poate fi aplicată ca strat final al unui sistem 
de termoizolație Capatect, cu armare dublă.
De asemenea poate fi aplicată și la interior pe straturi suport 
minerale, tencuieli din clasele PII, P III, beton, plăci din gips-
carton, suprafețe acoperite cu vopsea, curate, netede și 
portante.
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Dorința de finisare a fațadelor termoizolate altfel decât cu tencuielile clasice ”zgâriate” sau ”bob 
lângă bob” este acum îndeplinită cu ajutorul tehnicii Autentico de la Caparol. Cu această 
tehnică puteți realiza suprafețe termoizolate cu design unic, de o naturalețe greu de egalat, 
utilizând doar câteva materiale. Prin varietatea mare în tehnica de aplicare și nuanțele alese, 
această tehnică oferă un spectru larg de creativitate. 

Stratul suport

Stratul de modelare

Stratul de modelare se aplică numai după uscarea completă a 
stratului suport, respectiv a stratului de armare.
Cu ajutorul unui fier de glet din oțel inoxidabil aplicați un strat 
uniform de ArmaReno 700, apoi prelucrați suprafața utilizând un 
fier de glet cu dinți de 10 x 10 mm pentru a obține o grosime 
constantă și neteziți-o apoi cu ajutorului unui șpaclu de fațadă. 
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Suprafața astfel obținută se lasă câteva minute să se zvânte, după care se trece la modelarea ei 
utilizând o perie de structurare și un fier de glet din oțel inoxidabil, astfel încât să capete un aspect 
de beton aparent.
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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

Cu ajutorul periei, suprafața se va amprenta cu o ușoară apăsare pentru obținerea unor găuri și 
pori, care imită suprafața poroasă a betonului. După un scurt timp de uscare (cca. 10-15 min.), 
suprafața se va netezi ușor utilizând un fier de glet inoxidabil. Aspectul natural de beton va fi dat 
de micile găuri sau porii ce rămân după netezire.

Nuanțare și sigilare

După uscarea completă a stratului modelat, suprafața se 
vopsește în două straturi cu Histolith AntikLasur în nuanță de 
gri apropiată betonului (3D Ferro 30 sau 3D Ferro 45).
Datorită micilor găuri și cratere aspectul suprafeței 
dobândește un efect intens și tridimensional.
Lazura se va aplica cu ajutorul unei perii ovale, iar după 
zvântare, lazura va fi ștearsă de pe proeminențele suprafeței 
cu ajutorul unui burete.  Această etapă conferă suprafeței un 
contrast de nuanțe închise și deschise între micile găuri și 
restul suprafeței. 
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