Fișă tehnică pentru tehnici creative Caparol

CapaGold
“Linie”

Acoperirea de efect CapaGold, aplicată prin tehnica creativă „Linie”, asigură prin
intermediul grundului special EffektGrund, nuanțat în culoarea adecvată și aplicat pe o
suprafață ușor structurată, un aspect de suprafață metalică prețioasă care reflectă o
nuanță curată de aur veritabil, fără pereche.
La construcția stratului suport utilizând materialul MutiStruktur, pot fi realizate suprafețe
individuale și foarte atractive. Aceste straturi suport astfel construite au o rezistență
ridicată la solicitări și permit aplicarea de CapaGold și CapaSilber la interior și exterior,
chiar și pe întreaga suprafață a sistemelor de termoizolație.

Material și consum: •
•
•
Unelte: •
•
•

Multistruktur Mittel (IT nr. 897)
EfektGrund (IT nr. 814)
CapaGold (IT nr. 815)

cca.600-700 g/m2/mm
cca. 200 ml/m²/strat
cca.150-200ml/m2/strat

Rolă
Pensulă
Pensulă de sigilare sau pensulă de tapet

Strat suport: Stratul suport se finisează astfel încât să îndeplinească minim condițiile
de finisaj conform clasei Q3 pentru straturi suport de ghips-carton.
Toate straturile suport vor fi aduse cel puțin la acest nivel de calitate.
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Prima etapă :
Se aplică Multistruktur Mittel cu ajutorul unei role într-un strat uniform pe suprafață. La final
materialul încă umed se structurează vertical cu ajutorul unei bidinele sau pensule.
Indicație: În cazul pereților pereților foarte înalți când nu se poate face o structurare liniară
pe întreaga înălțime a peretelui, se va întrerupe structurarea, iar apoi se continuă
structurarea ud-pe-ud începând cu 20-30 cm mai sus de zona de întrerupere. Astfel se va
evita ca întreruperile între suprafețe să fie vizibile. Acest aspect se va avea în vedere și la
restul etapelor.

A doua etapă:
După uscarea Multistruktur Mittel întreaga suprafață va fi vopsită cu EfektGrund nuanțat în
culoarea „GoldGrund”. Și în acest caz suprafața se va peria suplimentar în plan vertical
pentru e evita ca zonele de întrerupere sau urmele de rolă să fie vizibile.

A treia etapă:
CapaGold se va aplica numai după uscarea straturilor anterior aplicate cu ajutorul unei role,
după care suprafața vopsită va fi uniformizată prin periere verticală. În toate cazurile vor fi
aplicate două straturi de CapaGold, roluit și apoi periat vertical, pentru ca aspectul final al
suprafeței să fie uniform.
Alternativă: Este posibilă aplicarea CapaGold prin tehnica de lazurare fără aplicarea unui
strat intermediar de EfectGrund. În acest caz vom obține un aspect ușor transparent al
suprafeței vopsite. În această alternativă se poate renunța la aplicarea celui de-al doilea strat
de CapaGold.

Vă rugăm, 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 pentru a evita aceste situații se vor executa suprafețe de probă sau
mostre pentru clienți.
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