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Stimați parteneri,
Avem deosebita plăcere sa vă informăm asupra ultimelor noutăți apărute la gama de tapete
FantasticFleece.
În 2015, calitățile tapetului FantasticFleece vor fi optimizate. În prima etapă, până la jumătatea
anului 2015, modelele FantasticFleece Tisano și Leano, vor fi lansate pe piață cu materiale cu o
calitate îmbunătățită. În cursul anului vor aparea de asemenea și modele noi.

Avantaje importante pentru aplicator:
1. Culori cu efect mai strălucitor pentru DecoLasur
Culoarea de bază a modelului imprimat este acum mai gri. În acest fel, efectul culorilor
DecoLasur este îmbunătățit, acestea fiind mult mai strălucitoare și mai asemănătoare cu cele
din paletarul Caparol 3D Plus. Avantaj pentru aplicator: Evaluarea mostrei în vederea
selectării nuanței lazurii din paletarul Caparol 3D Plus este acum mai ușoară.
2. Ștergere ușoară
Noul FantasticFleece poate fi șters mult mai ușor în comparație cu ”vechiul” tapet
FantasticFleece, după aplicarea DecoLasur Matt sau DecoLasur Glanzend diluat 15%, chiar și
la culori închise. Avantaj pentru aplicator: Acest lucru oferă o fiabilitate semnificativ mai
mare în ceea ce privește evitarea formării petelor din cauza unei lazuri care se usucă prea
repede.
Informații importante de aplicare:
Ca urmare a modificărilor aduse, tapetul îmbunătățit calitativ nu se va folosi pentru a finaliza
o încăpere în care lucrările au fost deja demarate. La schimbarea calității produsului,
încaperile care au fost începute trebuie decorate cu tapet de aceași calitate.
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Datorită modificărilor de material enumerate, momentan nu pot fi furnizate mostre pentru
modelele FantasticFleece în noua calitate cu colecția FantasticFleece negru 2008. În acest
moment culorile diferă semnificativ față de colecția de mostre, chiar dacă nuanțarea a fost
făcută în sistemul ColorExpress conform colecției FantasticFleece.

Identificarea noii calități a FantasticFleece
Acesta este modul în care puteți identifica "noua calitate" a FantasticFleece:

Informații privind produsele se găsesc pe site-ul www.caparol.ro, sau pot fi solicitate
departamentului tehnic la adresa: tehnic@caparol.ro
Vă dorim succes în activitate!
Departamentul Suport și Dezvoltare

Tel.: 0265 / 320 354, Fax : 0265 / 320
522 Tel. Verde : 0800 800 600
E-mail : tehnic@caparol.ro
www.caparol.ro

