
Informații tehnice Nr. 816

Capadecor® PearlWhite
Pigment de efect pentru DecoLasur Glänzend (lucios), sau 
ArteLasur, ce creează design-uri de impact pereților interiori

Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

■ Pigment uscat pentru uz la interior
■ Schimbarea jocului de culori
■ Efect strălucitor
■ Dozarea individuală a cantității

Proprietăți

100 g (PU: 2 cutii de câte 100 g fiecare)

■ Pigment monocolor cu efect strălucitor: 
Pearl White = efect alb strălucitor

■ Pigmenți multicolori cu efect strălucitor (în funcție de unghiul de vizualizare):
Switch Tropical = Verde, Argintiu, Portocaliu 
Switch Lagoon = Verde, Turcoaz, Albastru

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
■ ArteLasur

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.

A se citi fișele tehnice aferente produselor complementare.

Suporturi recomandate 

Pregătirea stratului suport

Rețineți: 
Datorită caracterului transparent al lazurilor, culoarea și textura stratului suport rămân vizibile după 
uscare. Din acest motiv, mostrele efectuate la clientul final sunt esențiale.

Cantitatea dorită de pigment de efect se amestecă cu puțină apă și se agită astfel încât să nu conțină 
cocoloașe. Cantitatea de apă nu trebuie să depășească adaosul maxim pentru diluarea produsului 
respectiv.

Pregătirea materialului

Vă rugăm citiți fișa tehnică corespunzătoare aplicării lazurilor.
Important:

Metodă de aplicare

PearlWhite este un pigment de efect monocolor, strălucitor, destinat utilizării în amestec cu lazuri de 
perete pentru interior (DecoLasur Glänzend și ArteLasur). 
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1. Cu cât lazura rămâne mai transparentă (adică mai puțină pastă de colorare), cu atât este mai 
puternic efectul pigmenților speciali folosiți.

2. Cu cât culoarea fundalului este mai închisă la culoare, cu atât mai pronunțat este efectul 
strălucitor al pigmenților.

3. Cu cât suprafețele sunt mai netede, cu atât mai puternic este efectul pigmenților.

În general se recomandă utilizarea a 3-5%.
Clientul trebuie mai întâi să creeze un eșantion de probă pentru toate suprafețele, astfel încât efectul 
dorit să poată fi corectat sau aprobat în prealabil.

Consum

Cantitatea de amestec în 2,5 L DecoLasur Glänzend 
sau ArteLasur
1 % 25 g

2 % 50 g

3 % 75 g

4 % 100 g

5 % 125 g

La +20C şi 65% umiditatea relativă a aerului, suprafața se usucă după cca. 4 ore, în funcție de 
lazura aplicată.

Uscarea/ Timp de uscare

Imediat după utilizare, cu apă și eventual cu detergent.

Pigmenții de efect Capadecor sunt furnizați sub formă de pulbere. Manipulați pigmenții cu atenție,
deoarece manipularea incorectă duce la formarea de praf.

Curățarea instrumentelor de lucru 

Notă

Recomandări
Susceptibil de a provoca cancer dacă este inhalat. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți 
la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lasa la indemana copiilor. Procuraţi 
instrucţiuni speciale înainte de utilizare. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/
echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. ÎN CAZ DE expunere sau de 
posibilă expunere: Consultaţi medicul. A se depozita sub cheie. Contine: dioxid de titan. Atenție! În 
timpul utilizării se poate genera praf respirabil periculos. Nu inspirați praful.

Măsuri de securitate
(valabil la data publicării)

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un
punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile 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
acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt
enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalului nostru tehnic sau a
reprezentanților noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv
în parte.

Asistență tehnică

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

Suport tehnic
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