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Inspirată din natură, Arte Twin este o tehnică decorativă pentru spaţii interioare, foarte 
apreciată datorită efectelor deosebite, a tonurilor şi luminozităţii pe care le conferă 
încăperii. Recomandată pentru interioare cu personalitate, decorate în stil clasic sau 
modern, Arte-Twin aduce un plus de strălucire şi stil.

vopsele profesionale germane

Arte Twin

Tehnică decorativă cu efect de patină antică

Info CAPAROL



DAW BENÞA România
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Sâncraiu de Mureş
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Capadecor Arte Twin

Tehnica de aplicare

Stratul suport se 
pregăteşte în prealabil ca 
pentru orice vopsitorie. 
Se aplică cu rola un strat 
intermediar de   Indeko 
Plus sau CAPAROL 
Putzgrund.
Eventualele urme de 
rolă se elimină printr-o 
periere ulterioară. 

Materialele se aşează 
alăturat pe gletiera 
specială Arte Twin re-
spectând proportiile re-
comandate in catalogul 
Arte Twin - Technic.

Daca se doresc efecte 
perlate aurii sau argin-
tii, se poate aplica  Arte 
Twin Efect Silber (ar-
gintiu) sau Gold (auriu) 
pe întreaga suprafaţă 
sau sub formă de pete, 
prin acelaşi procedeu de 
şpăcluire. 

Materialul este uniformi-
zat pe stratul suport, 
acoperindu-se întreaga 
suprafaţă.
Tehnica de şpacluire se 
alege in funcţie de mo-
delul dorit.

Materialele se aplică pe 
perete sub formă de 
pete, pe direcţii diferite.
Toate materialele au în 
componenţa particule 
fine albe, nepigmenta-
bile. 

Pentru mai multe informaţii şi demonstraţii practice, vă 
rugăm să contactaţi Departamentul Tehnic CAPAROL. 

Arte Twin - Technic
Natürliche Eleganz für jeden Raum

Arte Twin este un sistem decorativ patentat de CAPAROL, ce constă în  
aplicarea simultană a două sau mai multor componente, printr-o tehnică de 
şpăcluire.  
După aplicarea straturilor de ArteTwin Basic albe sau colorate, se poate 
aplica un strat de ArteTwin Effect argintiu, auriu sau o combinaţie a celor 
două conferind astfel suprafeţei efecte perlate.
Pentru aplicarea materialelor, se recomandă numai gletiera specială ArteTwin, 
realizată din material plastic cu colţuri rotunjite şi talpă interschimbabilă.
Modalitatea de finisare neuniformă şi stratul final care conţine pulbere aurie 
sau argintie sunt elemente care accentueaza nobleţea şi patina unui spaţiu 
interior.

Gama coloristică cuprinde 
120 de nuanţe din paletarul 
CAPAROL 3D, realizate 
în sistemul de nuanţare 
computerizată ColorExpress, 
care pot fi utilizate individual 
sau prin combinarea a două 
tonuri apropiate. 

Particularitatea tehnicii ArteTwin constă în aplicarea simultană a două 
sau mai multe materiale printr-o tehnică de şpacluire realizată cu 
creativitate si măiestrie. 

Reprezentanţa Comercială 
Bucureºti Titulescu
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Reprezentanţa Comercială 
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Showroom BACĂU
Str. Banca Naţională nr. 29 
Tel./Fax: 0234-511.002, 
E-mail: office@caparol.ro


