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Datorită stratului intermediar șpăcluit foarte neted și intens colorat cu Amphibolin, această 
tehnică imprimă profunzime și expresivitate. Aplicarea netedă a ambelor materiale, 
evidențiază la maxim efectul “cameleonic” al culorii. Astfel, suprafața va ieși în evidență prin 
cromatica intensă și prin jocul de culoare deosebit, influențată prin unghiul de vizualizare și 
modul în care cade lumina. La fel ca și în cazul tuturor celorlalte decorațiuni cu efect sclipitor 
sau strălucitor, evidențierea se face prin iluminare și plasare corespunzătoare a decorațiunii în 
încăpere.  
 

Material și consum: 
 
 
 

Unelte: 
 
 
 
 

Strat suport:   
 

• Amphibolin (IT nr. 100)                        cca. 100 ml/m2/strat 
• DecoLasur Glänzend (IT nr. 570)        cca. 100 ml/m2/strat 
• Switch Desert (IT nr. 816)                    după necesităţi 
  
• Rolă  
• Pensulă 
• Gletieră ArteTwin  
• Fier de glet venețian  
   
Stratul suport trebuie să îndeplinească minim condițiile cerute pentru 
aplicarea vopselelor pe suprafețe din gips-carton (clasa Q3). Toate 
celelalte suprafețe vor trebui pregătite și aduse cât mai aproape de clasa 
de calitate mai sus menționată. 
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Vă rugăm să luați în considerare faptul că această fișă de date este un rezumat al experienţelor noastre în crearea de tehnici 
decorative. Aceasta nu vă scutește de obligația de a verifica și a 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. Tot aici puteți 
vizualiza și filmele de prezentare a acestei tehnici decorative.  
 
Nuanțele de culori prezentate în această fișă sunt cu titlu informativ. Clienții pot solicita nuanțe de culori după preferință. Diferitele 
suprafețe suport întâlnite în practică, precum și mâna aplicatorului, pot influența într-o oarecare măsură aspectul cromatic final al 
fiecărei tehnici creative. Din acest motiv și pentru a evita situații neplăcute, execuția unor suprafețe de probă sau mostre pentru clienți 
este absolut necesară. 
 
Ediție: Ianuarie 2012  www.caparol.ro 

 
 
Suprafaţa în prealabil pregătită va fii mai întâi vopsită (pensula sau bidineaua) cu vopsea 
Amphibolin nuanţată în culoarea 3D Cameo 125 iar apoi şpăcluită cu fierul de glet veneţian. 
Pentru a se obţine o suprafaţă uniform acoperită şi netedă, această operaţiune se va efectua de 
două ori.  
 
Atenţie: Atunci când calitatea stratului suport ne obligă la aplicarea unui grund, de ex. cu  
Caparol-Haftgrund, şi acesta se va şpăclui cu fierul de glet veneţian. 
 

 
 
Se adaugă puţină apă la 3% Switch Desert (raportată la cantitatea de lazură) iar aceasta se 
amestecă în DecoLasur Glänzend. Lazura se aplică cu o rolă pe suprafaţa pregătită (vezi prima 
etapă de aplicare) iar apoi se şpăcluieşte neted cu mişcări în cruce folosind o gletieră ArteTwin. 
 

 
 
Dacă este necesar, se poate repeta cea dea doua etapă de lucru. Astfel efectul optic va fi 
amplificat iar pigmentul atinge maximul de eficacitate. 

Prima etapă : 
 

A doua etapă: 

A treia etapă: 


