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Revizuire gamă de produse – Metallocryl-Reibputz 15

Stimați parteneri,
Vă informăm că, datorită unor circumstanțe precum modificări ale
liantului și volumul redus de vânzări al produsului Metallocryl
Reibputz 15, acesta a fost scos din sortimentul de produse
comercializate pe o perioadă nedeterminată.

Pentru ca cei interesați să aibă în continuare posibilitatea alegerii
unor nuanțe cu efect metalic al fațadei, propunem ca și înlocuitor
produsul Metallocryl Exterior.

Produsul Metallocryl Exterior este o vopsea nuanțabil pe stațiile
Color Express. Datorită structurii tencuielii deja binecunoscute,
suprafața finisată cu acest produs are aspectul unei suprafețe
uniforme.

Cod Produs
52210020
38300020
805097
805098

Denumire Produs
Metallocryl Reibputz 15
Metallocryl Reibputz 15
Metallocryl Exterior
Metallocryl Exterior

Recipient
20 kg
20 kg
5l
10 l

1

Ediţia

02
25.03.2014

Informații tehnice – Metallocryl-Reibputz

În continuare vă propunem următoarea construcție:







Se lipesc plăcile din polistiren pentru termoizolație
Se șlefuiește placa din polistiren și se îndepărtează praful
Se aplică stratul de armare
Se aplică stratul de grund (Putzgrund) în nuanța dorită
Se aplică tencuiala decorativă în nuanța echivalentă finisajului (Metallocryl Exterior)
Se aplică produsul Metallocryl Exterior (cu pensula sau cu rola…conform fișei tehnice)

La ultimele două puncte de mai sus se va avea în vedere alegerea unei nuanțe cu un grad de luminozitate
≥ 25.

Dacă se dorește o nuanță cu un grad de luminozitate ≤ 25, vă propunem următoarea construcție:







Se lipesc plăcile din vată bazaltică pentru termoizolație
Se aplică un strat de nivelare a suprafeței
Se aplică stratul de armare
Se aplică stratul de grund (Putzgrund) în nuanța dorită
Se aplică tencuiala decorativă în nuanța echivalentă finisajului (Metallocryl Exterior HBW≤25)
Se aplică produsul Metallocryl Exterior (cu pensula sau cu rola…conform fișei tehnice, HBW≤25)

Pentru informații cu privire la aplicarea produsului, vă rugăm parcurgeți fișa tehnică aferentă
produsului disponibilă pe situl nostru www.caparol.ro sau se trimite pe e-Mail la cerere.

Rugăm notificați distribuitorii privind
instrucțiunile prezentei informări!

Înainte de aplicare, vă rugăm parcurgeți fișele tehnice ale produselor disponibile pe pagina
noastră de internet www.caparol.ro la secțiunea produse.
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