
Fișă tehnică pentru tehnici creative Caparol

Calcino Decor 
„Ardesia“

Tehnica de șpaclu pe bază de var Calcino Decor, este prezentată aici în tehnica de aplicare cu 
efect de ardezie. Datorită caracterului său mineral, Calcino Decor este ideal pentru realizarea de 
suprafețe cu aspect autentic de piatră naturală.

   Material și consum:   • Caparol Putzgrund (IT Nr. R13) 
• Calcino Decor (IT Nr. 880)

cca. 250 – 350 g/m² cca. 
800 g/m²
în funcție de necesități• Calcino Color (IT Nr. 903)

 Unelte:   • Fierul de glet venețian
• Gletiera ArteTwin
• Perie de mână/Perie de mână cu peri din naylon

Strat suport:  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. 
La final, suprafețele se vor grundui cu Caparol Putzgrund.

•  StuccoDecor Wachsdispersion (IT Nr. 563)



Vă rugăm să luați în considerare faptul ca această fișă de date este un rezumat al experiențelor noastre in 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 in această fișă sunt cu titlu informativ. Clienții pot solicita nuante de culori după preferință. Diferitele 
suprafețe suport întâlnite în practică, precum și mâna aplicatorului pot influența într-o oarecare măsură aspec tul cromatic 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:

Prima etapă de lucru se realizează cu materialul deja colorat. Calcino Decor (Foto: nuanța 3D Olive 5 + 
4) se aplică pe întreaga suprafață. Ulterior dungile diagonale se trasează pe suprafață cu ajutorul 
gletierei ArteTwin.

A doua etapă:

În cea de a doua etapă, materailul ales în nuanța dorită se aplică din nou pe suprafața deja structurată 
pe diagonal. Pe materialul încă ud, se trasează urme sub forma de nervuri, tot pe diagonală, cu 
ajutorul unei perii de mână cu fire de nylon.

După o perioadă de zvântare (suprafața devine ușor mată, dar este încă umedă), suprafața se 
finisează cu un fier de glet venețian de mici dimensiuni. Trebuie avut grijă ca structura sub formă de 
nervuri să nu fie inchisă complet.

Înainte de următoarea operațiune, suprafețele trebuie să fie complet uscate.

A treia etapă:

Dacă este necesar, în cea de a treia etapă, ceara StuccoDecor Wachsdispersion se aplică în diagonală 
pe suprafață, cu ajutorul unei cârpe.  




