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Capadecor® 
Perlatec Gold
Pigment de efect pentru DecoLasur Glänzend (lucios), ce 
crează un design de impact pereților interiori

Domeniu de aplicare

■ Pigment uscat pentru uz interior
■ Efect strălucitor/perlat 
■ Dozarea individuală a cantității

Proprietăți

100 g 

■ Pigment cu efect strălucitor:
Perlatec Gold = auriu perlat

Ambalaj/Capacitate recipient 

Culoare

La loc uscat și rece, dar ferit de îngheț. 
Posibilitate de depozitare minim 2 ani, în ambalajul original sigilat. 

■ DecoLasur Glänzend (lucios - fișa tehnică nr.570)

Depozitare 

Produse complementare

Interior 1 Interior 2 Interior 3 Exterior 1 Exterior 2

 +  + ○ – –

(–) nu este adecvat / (○) adecvat condiționat / (+) adecvat

Utilizare conform Info tehnic nr.606 
Definiția domenilor de aplicare

Prelucrare

A se citi fișele tehnice aferente produselor complementare menționate mai sus.

A se citi fișele tehnice aferente produselor complementare menționate mai sus.

Suporturi recomandate 

Pregătirea stratului suport

Rețineți: 
Datorită semi-transparenței produselor, culoarea și textura stratului suport rămân ușor vizibile după 
uscare. Prin urmare se va efectua o probă la fața locului urmând ca aplicarea pe scară reală să aibă 
loc după aprobarea clientului. 

Cantitatea dorită de pigment de efect se amestecă cu apă până se obține o pastă, care se agită timp 
de minim 2 minute. Cantitatea de apă nu trebuie să depășească de 3 ori cantitatea de pigment. 
Exemplu: se prepară 50 g de pigment de efect cu maxim 150 ml de apă.

Pregătirea materialului

Descrierea produsului
Pigment de efect monocolor, strălucitori, pentru utilizarea în combinație cu lazuri de perete pentru 
interior (DecoLasur Glanzend, ArteLasur și ArteLasur Color).
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Vă rugăm citiți cu atenție fișa tehnică corespunzătoare aplicării lazurilor semi-transparente. 
Rețineți: 

Metodă de aplicare

1. Cu cât lazura rămâne mai transparentă, cu atât este mai bun efectul pigmenților speciali folosiți.

2. Cu cât suprafețele sunt mai închise la culoare, cu atât este mai pronunțat efectul pigmenților.

Consum Pentru Perlatec Gold recomandăm să nu depășiți valoarea de 1 - 2% din cauza dominării culorii aurii.
Se va efectua o probă la fața locului, urmând ca aplicarea să aibă loc după aprobarea clientului.

Cantitatea necesară pentru DecoLasur Glanzend, 
ArteLasur, ArteLasur Color 

2,5 l 5,0 l

1 % 25 g 50 g

2 % 50 g 100 g

3 % 75 g 150 g

4 % 100 g 200 g

Uscarea/ Timp de uscare La +20C şi 65% umiditatea relativă a aerului, suprafața se usucă după cca. 4 ore. Consultați 
Informațiile tehnice nr. 859, 570 sau 900, în funcție de lazura aplicată.

Se curăță cu apă și săpun (dacă e cazul), imediat după întrebuințare.Curățarea instrumentelor de lucru

Recomandări

În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. A nu se arunca la 
canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de 
securitate.

Măsuri de securitate
(valabil la data publicării)

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de 
colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și 
demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Eliminare

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea
din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se
găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții
noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Asistență tehnică

Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnic@caparol.ro

Suport tehnic
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5 % 125 g 250 g




