
 

Informații tehnice nr. 811 

 
Capadecor 

®
  

Metallocryl Interior 
 

         Vopsea de dispersie lucioasă cu aspect metalizat, pentru interior. 

   
 Descrierea produsului 

 
Domeniu de aplicare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proprietăți 
 
 
 
 
 

 
Liant 

 
Ambalaj/Capacitate recipient 

 
Culoare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capadecor Metallocryl INTERIOR este o vopsea de dispersie lucioasă cu pigmenţi metalici  
speciali, pentru suprafeţele interioare.  
Utilizabilă îndeosebi în spaţii reprezentative şi pentru accente estetice deosebite, îmbogăţind  
pereţii în cadrul centrelor comerciale, complexelor de birouri, bănci, companii de asigurări, 
gări, discoteci şi altele similare. 
Capadecor Metallocryl INTERIOR trebuie aplicată numai pe suprafeţe structurate: 
• Tapete de hârtie cu inserţii 
• Tapete de ţesătură din fibră de sticlă 
• Capadecor Capaquarz 
• Tencuială Streichputz 
• Tencuieli structurate. 
Suprafeţele plane, fin structurate precum şi suprafeţele cu un grad de iluminare insuficient nu 
pot fi vopsite fără urme de rolă sau de pete. 
Se pot obţine suprafeţe atractive atunci când Capadecor Metallocryl INTERIOR este utilizat ca 
şi strat intermediar sub Arte-Lasur sau Arte-Lasur Color. 

 
 Diluabilă cu apă. 
 Ecologică şi cu miros neutru 
 Efect metalizat. 
 Clasa 1 de lavabilitate conform DIN EN 13 300; < 5 μm la 200 treceri, rezistenţă la  

frecare umedă conform DIN 53 778. 
 Coeficient de difuzie a vaporilor de apă sd cca. 0,6 m. 

  

Dispersie pe bază de material sintetic conform DIN 55 945. 

  
2,5 litri, 5 litri si 10 litri 

 
Argintiu metalizat (aproximativ RAL 9006), nuanţă strandard Venato 45 MET.  
Capadecor Metallocryl INTERIOR este nuanţabil în sistem de colorare computerizată 
ColorExpress într-o multitudine de culori : 
– Nuanţe metalizate după RAL 
– Nuanţe din paleta de culori 3D plus 
– Nuanţele existente până acum la Alucryl 
Nuanţele exacte de culori se regăsesc în 
paginile din broşura produsului. 
Capadecor Metallocryl INTERIOR poate fi comandat nuanţat în tonuri speciale, ex: pentru 
Corporate-Design-Concept. În acest domeniu, produsul se poate utiliza cu succes pe tapele 
din fibră de sticlă Logo Capaver.  
La comandarea unei nuanţe în cantităţi mai mari de 100 L, produsul poate fi livrat, la cerere, 
gata pigmentat din fabrică în nuanţa dorită. 
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Grad de luciu 

 
Depozitare 

 
Date tehnice 

 
Produse complementare 

 

 Prelucrare 

 
Suporturi recomandate 

 
Pregătirea suprafeței 

 
 
 

Mod de aplicare 

 

 
Nuanţe de colorare pentru Capadecor Metallocryl INTERIOR: 
 

 
Nuanţe argintii 

Venato 10 MET 
Venato 20 MET 
Venato 30 MET 
Venato 45 MET 

 
Nuanţe de bronz 

Palazzo 155 MET 
Palazzo 160 MET 
Curcuma 10 MET 
Mai 50 MET 

 
Nuanţe de cupru 

Rubin 25 MET 
Papaya 65 MET 
Amber 70 MET 
Marill 50 MET 

 
Nuanţe aurii 

Palazzo 245 MET 
Palazzo 215 MET 
Curcuma 45 MET 
Melisse 35 MET 

 
Nuanţe de fier 

Palazzo 125 MET 
Marill 10 MET 
Citrus 15 MET 
Palazzo 5 MET 

 
 
 

 
Nuanţe provenind din paletarul 3D-System plus: 
 

 

Amber 10 MET 
Amber 45 MET 
Amber 95 MET 
Aprico 95 MET 
Arctis 100 MET 
Arctis 65 MET 
Arctis 70 MET 
Baccara 10 MET 
Baccara 5 MET 
Barolo 95 MET 
Bordeaux 35 MET 
Cameo 155 MET 
Citrus 10 MET 
Citrus 20 MET 
Curry 35 MET 
 

 

Curry 95 MET 
Grenadin 95 MET 
Jade 70 MET 
Lago 45 MET 
Lago 50 MET 
Laser 10 MET 
Lavendel 165 MET 
Magma 35 MET 
Magma 40 MET 
Magma 50 MET 
Magma 70 MET 
Magma 75 MET 
Mai 70 MET 
Malachit 40 MET 
Melisse 70 MET 

 
Oase 5 MET 
Oase 70 MET 
Pacific 130 MET 
Pacific 155 MET 
Pacific 40 MET 
Papaya 35 MET 
Papaya 40 MET 
Papaya 45 MET 
Papaya 70 MET 
Papaya 95 MET 
Patina 45 MET 
Patina 50 MET 
Pinie 15 MET 
Pink 25 MET 
Pink 30 MET 

 
Rose 105 MET 
Rose 75 MET 
Rose 95 MET 
Rubin 5 MET 
Saphir 5 MET 
Siena 40 MET 
Tundra 40 MET 
Tundra 80 MET 
Tundra 95 MET 
Tundra 105 MET 
Verona 130 MET 
Verona 45 MET 
Verona 80 MET 
Viola 80 MET 
Viola 110 MET 

 

Nuanţele de culoare ale Metallocryl INTERIOR au fost concepute prin redarea fidelă a 3D plus 
şi datorită caracterului lor metalic, pot devia uşor de la nuanţele originale de culoare. Efectul 
metalic al nuanţei poate fi diferit datorită unghiului de vedere al privitorului, precum şi datorită 
felului, cantităţii şi incidenţei luminii. 
Datorită acestui motiv, recomandăm aplicarea de suprafeţe de probă la faţa locului. În  
completarea acestor  nuanţe vă stau la dispoziţie diverse nuanţe cu efect metalic cum sunt 
spre ex. cele RAL sau nuanţele existente Alucryl. 
 
Lucios. 
 
La rece, dar ferit de îngheţ. 
 
Densitate: Cca. 1,0 g/cm

3
 

 
Amphibolin 
 

 Prelucrare 

 

 
Suporturile trebuie să fie portante, curate, uscate şi fără substanţe de  separare.  
 
Tehnologia de pregătire a stratului suport depinde de tipul de strat suport şi de materialul de  
construcţie. 
Vă rugăm consultaţi fişa tehnică a produsului Amphibolin respectiv Caparol SeidenLatex. 
 
Înainte de aplicare, Capadecor Metallocryl INTERIOR se amestecă energic. Amestecarea se 
va relua periodic în timpul aplicării. 
Capadecor Metallocryl INTERIOR poate fi aplicat cu ajutorul unei pensule sau a unei role.  
Urmele de rolă trebuie roluite (netezite) din nou, evitând suprapunerile. Pentru aplicarea cu 
rola se recomandă role cu o lungime medie a firului (de 12 –16 mm), care permit aplicarea 
omogenă şi fără acumulări de material cum sunt de ex.: 
• Rotanyl 17 pentru suprafeţe structurate mediu până la grosier  
• Rotanyl 13 pentru straturi suport uşor structurate. 
Pentru obţinerea unei distribuţii omogene a pigmenţilor de aluminiu, Capadecor Metallocryl  
INTERIOR trebuie aplicat uniform, distribuit transversal şi ulterior roluit într-o direcţie. 
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Instrucțiuni de aplicare 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consum 
 
 
 

Condiții de prelucrare 
 

Uscarea/Timp de uscare 
 
 
 

Curățarea instrumentelor de lucru 
 

Rețineți 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aplicarea produsului prin pulverizare poate duce la formarea de vapori asemeni aplicării Effect 
Lack şi de aceea este recomandat aplicarea numai pe suprafeţe parţiale, limitate şi nu pe  
suprafeţe extinse. 
Posibilitatea aplicării Metallocryl prin pulverizare se va face prin examinarea la faţa locului a 
fiecărui obiectiv în parte. Din această motiv rugăm să folosiţi consultanţa noastră de  
specialitate. 
Pe suprafeţe plane se pot obţine efecte deosebit de atractive dacă se aplică Capadecor 
Metallocryl INTERIOR si după roluire se face o periere cu mişcări în cruce a suprafeţei  
utilizând o perie ovală. 
 
Compoziţia straturilor:  

Capadecor Metallocryl INTERIOR conţine pigmenţi de aluminiu, care pe straturi suport alcaline 
sau acizi, mai ales în combinaţie cu o umiditate ridicată, reacţionează prin decolorare. De  
aceea pe straturile suport alcaline, neabsorbante, este necesară aplicarea unui strat de  
amorsă, constând în Disbon 481 EP-Uniprimer. (vezi Fişa tehnică Nr. 481). 
Se aplică un strat intermediar cu Amphibolin nuanţat în nuanţe 3D conforme cu nuanţa 
Capadecor Metallocryl INTERIOR ce urmează a fi aplicată (a se lua notă de Informaţiile  
tehnice Amphibolin).  
Nu se vor folosi vopsele mate ca strat intermediar. 
Se aplică apoi două straturi finale cu Capadecor Metallocryl INTERIOR nediluat (max.5%). 
 
Capadecor Fantastic Fleece: 

Se poate aplica doar pe modelele „Lino”si „Tira”. Se aplică un singur strat omogen şi uniform 
de Capadecor Metallocryl INTERIOR Nediluat. 

 
Cca. 100 ml/m2 pentru un strat pe suprafeţe uşor structurate; pe suprafeţele cu rugozitate 
crescută consumul creşte corespunzător. Un consum exact se poate obţine numai după  
efectuarea de probe.  
 
+ 5

o
C pentru suport şi în aer. 

 
La +20

o
C şi 65% umiditatea relativă a  aerului, este uscat la suprafaţă după 4-6 ore şi poate fi 

aplicat un nou strat. La temperaturi mai joase şi umiditatea mai mare în aer, aceşti timpi se 
prelungesc. 

 
Se curăţă cu apă după întrebuinţare. 

 
Capadecor Metallocryl INTERIOR nu este indicat a fi aplicat pe suprafeţe orizontale cu  
acumulare de apă. Datorită compoziţiei speciale a produsului, nu este permisă amestecarea lui 
cu alte materiale. Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o trecere, ud-în-ud.  
La utilizarea de grund de profunzime Caparol Tiegrund TB în interior, poate apărea un miros 
specific de solvent. Din acest motiv este recomandată o aerisire corespunzătoare a spaţiului 
de lucru. În mediile sensibile, este recomandată utilizarea grundului Colarol-Putzfestiger, lipsit 
de substanţe aromatice şi cu miros redus. 

 Recomandări 
 

Indicaţii de pericol/ 
Sfaturi de securitate 

(valabil la data publicării) 
 

Dispoziții  
Dezafectare 

 
Cod produs Vopsele si lacuri 

 
Compozitie 

 
Asistență tehnică 

 
 
 

Suport tehnic 
 
 

 

 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
La contactul cu ochii sau pielea se va clăti imediat cu apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol.  
Alte indicaţii: vezi fişa cu date de securitate a produsului – disponibila la cerere. 

 
Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca  
deşeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer. 

 
M-DF02 

 
Răşină de poli-acrilat, pigment perlat (Aluminiu), Apă, Ester, Aditivi, Conservanţi.  
 
În această informare tehnică nu pot fi luate în considerare toate straturile suport întâlnite în practică,  
precum şi tratarea acestora. În cazul unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, 
vă rugăm luaţi legătura cu reprezentanţii noştri tehnici pentru detalii suplimentare. 

 
 0800.800.600 

e-mail:  tehnic@caparol.ro 
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