
Fișă tehnică pentru tehnici creative Caparol

MultiStruktur Fein
„Linnen Struktur“

Tehnica creativă MultiStruktur Fein "Linnen Structure" din paletarul Caparol Trend  
Unikat #4.1 Impulse

Material și consum:     • MultiStruktur Fein (IT Nr. 897) cca. 500 – 700 g/m²/strat 

Unelte:     • Rolă; Pensulă 
• Perie pentru texturat
• Poloboc; Dreprar
• Aparat de șlefuit și rolă de pânză abrazivă cu granulație de 120

Strat suport:  Stratul suport trebuie să îndeplinească minim condițiile cerute pentru aplicarea vopselelor pe
suprafețe din gips-carton clasa Q3. În funcție de condițiile de iluminare, poate fi necesară
calitatea Q4. Toate celelalte suporturi trebuie să fie pregătite în concordanță cu acest nivel de
calitate.
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Vă rugăm să luați în considerare faptul că această fișă de date este un rezumat al experiențelor noastre în crearea de 
tehnici decorative. Aceasta nu vă scutește de obligația de a verifica și evalua în prealabil, corectitudinea pregătirii stratului 
suport, în conformitate cu cunoștințele dumneavoastră de aplicator. La aplicarea produselor se vor respecta informațiile 
tehnice pentru fiecare produs utilizat. Aceste informații tehnice, precum și această fișă, pot fi găsite pe pagina de internet 
www.caparol.ro.

Nuanțele de culori prezentate în această fișă sunt cu titlu informativ. Clienții pot solicita nuanțe de culori după preferință. 
Suprafețele ilustrate sunt create prin tehnologia de imprimare și pot varia ușor în culoare față de aplicarea originală. 
Diferitele suprafețe suport întâlnite în practică, precum și mâna aplicatorului pot influența aspectul final al fiecărei tehnici 
creative. Din acest motiv, pentru a evita aceste situații, se vor executa suprafețe de probă sau mostre pentru clienți.
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Prima etapă - Capadecor® MultiStruktur Fein

MultiStruktur Fein nuanțat în culoarea 3D Palazzo 110 se aplică pe întreaga suprafață cu ajutorul unei 
role. Suprafața încă umedă se periază orizontal cu peria pentru texturare. Pentru a obține cel mai bun 
rezultat posibil, vă recomandăm să folosiți pentru ghidare un poloboc sau un dreptar. Înainte de a trece la 
urmatoarea etapă de lucru, suprafața trebuie să fie complet uscată.

A doua etapă - Capadecor® MultiStruktur Fein

Se aplică din nou MultiStruktur Fein nuanțat în aceeași culoare ca în prima etapă de lucru (3D Palazzo 
110), dar de această dată materialul se va structura pe verticală, folosind peria pentru texturare. Înainte 
de a trece la urmatoarea etapă de lucru, suprafața trebuie să fie complet uscată.

A treia etapă - Capadecor® MultiStruktur Fein

În cea de a treia etapă de lucru, MultiStruktur Fein nuanțat în culoarea 3D Melisse 5, se aplică pe 
întreaga suprafață astfel încât să acopere în strat subțire și apoi se finisează ușor cu rola. Se lasă să se 
usuce.

A patra etapă - șlefuirea suprafeței

După ce este complet uscată, întreaga suprafață se șlefuiește cu un aparat de șlefuit (cu un dispozitiv de 
aspirare) și cu pânză abrazivă cu granulația de 120, până când stratul de bază cu structură periată, 
nuanțat 3D Palazzo 110, iese la iveală în linii fine. Utilizați un bloc de șlefuire pentru zonele greu 
accesibile. Îndepărtați praful rezultat în urma șlefuirii cu o cârpă umedă.

Atenție: Când șlefuiți, trebuie să aveți grijă ca suprafața să nu fie parțial șlefuită prea tare și să se 
formeze zone mari de pete.




