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Tehnici de aplicare a produsului ArmaReno 700
Stimați parteneri,
Avem plăcerea să vă prezentăm în continuare una dintre numeroasele tehnici de aplicare a 
produsului ArmaReno 700: 

ArmaReno 700 - tehnica creativă "Sandstein"
ArmaReno 700 este un produs foarte versatil, pe bază de ciment cu var, folosit cu 
succes în cadrul a numeroase tehnici creative, pentru crearea unor decorațiuni unice 
la interior. Cu ajutorul lui se pot realiza multiple tipuri de suprafețe, decorate în diferite 
nuanțe, de la imitații de piatră naturală până la suprafețe care imită betonul și nu 
numai. Tehnica creativă “Sandstein” prezentată aici, conferă pereților un aspect care 
imită gresia. Prin tehnica de șpăcluire a lui ArmaReno 700, în cazul de față realizată 
în tehnica creativă „Sandstein”, ia naștere o suprafață în stil vintage, cu structuri 
liniare neregulate cu aspect poros, sedimentar. 
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Unelte:
- gletieră cu dinți de 10 mm 
- gletieră inox
- gletieră cu burete
- rolă de mohair cu fir mediu 
- pensulă cu păr natural
- perie de structurare

Materiale și consum: 
• Caparol Putzgrund - cca. 200 ml/m²
• ArmaReno 700 - cca. 5000 g/m²
• Metallocryl Interior (diverse culori) - 100-120 ml/m²/strat
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Informații privind produsele noastre se găsesc pe site-ul www.caparol.ro, sau pot fi 
solicitate departamentului tehnic la adresa: tehnic@caparol.ro 

Tehnica de aplicare:

1.Pregătirea stratului suport
Pe stratul suport pregătit în prealabil, se aplică Putzgrund, cu ajutorul unei role. 

2.Prima etapă de lucru
Suprafața amorsată cu Putzgrund va fi acoperită cu ArmaReno 700 şi pieptănată cu 
fierul de glet cu dinți. Apoi, suprafața va fi netezită folosind gletiera de inox. După 
păstrarea unui timp de uscare (uscare parţială), suprafaţa se modelează pe 
diagonală utilizând o perie de structurare, în vederea creării unor nervuri. După un 
scurt timp de aerisire, suprafața structurată se finisează ușor cu gletiera de inox, 
toate acestea pentru a crea aspectul de gresie naturală. La această etapă se evită 
finisarea excesivă care ar putea duce la dispariția în totalitate a structurii; micile 
găurele sau cavități în suprafață sunt de dorit, ele conferind o tentă rustică imaginii 
de ansamblu.

3.A doua etapă de lucru
După uscarea completă a suprafeţei, aceasta se va acoperi cu Metallocryl Interior 
(diverse nuanțe, vezi foto), astfel: se va aplica cu rola, pe toată suprafața peretelui, 
Metallocryl Interior nuanța Marill 50 MET. După uscarea completă, se va reveni cu 
Metallocryl Interior nuanțat Palazzo 155 MET, aplicat cu pensula în cavitățile 
nervurilor create. Ud pe ud, se va reveni din loc în loc cu Metallocryl Interior nuanțat 
Amber 45 MET, după care suprafața se șterge folosind gletiera cu burete. Această 
operațiune se va face cu buretele umed, creându-se astfel îmbinarea graduală a 
culorilor pe supafața peretelui.
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Opțional, în funcție de preferințe sau creativitate, suprafața poate fi decorată și cu alte 
combinații de culori care imită gresia naturală (ex.: bronz, maro, galben, roșu, gri, roz, alb și 
negru).




