
Fișă tehnică pentru tehnici creative Caparol

Switch  
„Grünspan Patina“ 

Datorită stratului intermediar șpăcluit foarte neted și colorat cu Amphibolin într-o culoare închisă, 
această tehnică imprimă profunzime și expresivitate. Aplicarea netedă a ambelor materiale 
evidențiază la maxim efectul “cameleonic” (schimbător) al culorii. Această suprafaţă fascinează 
mai ales prin efectul suprapus dat de utilizarea a doi pigmenţi din gama Switch. În funcţie de 
unghiul de vizualizare şi incidența luminii, culorile percepute sunt similare celei de cupru sau 
nuanţelor de verde asemănătoare suprafeţelor de cupru oxidat. La fel ca și în cazul tuturor 
celorlalte decorațiuni cu efect sclipitor sau strălucitor, evidențierea se face prin iluminare și 
plasarea corespunzătoare a decorațiunii în încăpere.

Material și consum:      • Amphibolin (IT Nr. 100) 
• DecoLasur Glänzend (IT Nr. 570)
• Switch Lagoon (IT Nr. 816)
• Switch Tropical (TI Nr. 816)

cca. 100 ml/m²/strat 
cca. 100 ml/m²/strat 
după necesităţi 
după necesităţi

Unelte:      • Rolă  
• Pensulă
• Gletieră ArteTwin

Strat suport:      Stratul suport trebuie să îndeplinească minim condițiile cerute pentru aplicarea 
vopselelor pe suprafețe din gips-carton (clasa Q3 ). Toate celelalte suprafețe trebuie 
să fie pregătite în conformitate cu acest nivel al calității.



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. Tot aici puteți 
vizualiza și filmele de prezentare a tehnicilor creative.

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:

Suprafaţa în prealabil pregătită, va fii mai întâi vopsită cu Amphibolin în nuanța 3D Granit, 20 iar apoi 
şpăcluită cât mai fin cu mișcări în cruce, folosind fierul de glet veneţian. 

Atenţie: Atunci când calitatea stratului suport ne obligă la aplicarea unui grund, cum ar fi Caparol-
Haftgrund, şi stratul de grund se va şpăclui cu gletiera ArteTwin.

A doua etapă:

Se adaugă puţină apă la 4% pigment Switch Lagoon (raportat la cantitatea de lazură), iar amestecul 
obținut se mixează în DecoLasur Glänzend. Lazura se aplică cu o rolă pe suprafaţa pregătită (vezi prima 
etapă de aplicare), iar apoi se şpăcluieşte cât mai neted cu mişcări în cruce folosind o gletieră ArteTwin.

A treia etapă:

După uscarea stratului aplicat în etapa a doua, se poate începe cea de-a treia etapă de lucru. Se adaugă 
puţină apă la 4% pigment Switch Tropical (raportat la cantitatea de lazură), iar amestecul obținut se 
mixează în DecoLasur Glänzend. Lazura se aplică apoi cu rola, ca şi la etapa a doua, iar apoi se 
şpăcluieşte neted cu mişcări în cruce, folosind gletiera ArteTwin.




