Ediţia

06

Broșură StuccoDecor DI PERLA – Noutăți

29.04.2015

Stimați colegi,
Avem deosebita plăcere să vă informăm că am lansat o broșură nouă pentru produsul StuccoDecor
DI PERLA. Broșurile pot fi obținute pe bază de solicitare scrisă adresată compartimentului Marketing.
StuccoDecor DI PERLA este o masă de șpaclu cu aspect metalic, satinat, ce oferă posibilități multiple de
decorare particularizată a încăperilor reprezentative, atât din domeniul privat, cât și business.
Colecția de culori prezentată în acest material conține 84 de nuanțe, ce pot fi utilizate pentru realizarea
unei decorațiuni pe întreaga suprafață interioară sau doar pentru decorarea unor zone de accent.

Proprietăți:
 Diluabilă cu apă, caracter nepoluant;
 Calitate E.L.F. (emisii minimizate și fără solvenți);
 Nuanțabilă computerizat în sistemul ColorExpress;
 Poate fi curățată cu ușurință;
 Permite difuzia vaporilor de apă;
 Economică, ușor de aplicat.

Ambalaj: 2,5 litri

Elemente noi:




Mostrele sunt realizate manual cu produsul propriu-zis;
Sunt disponibile mai multe nuanțe;
Include fotografii reprezentative cu produsul aplicat în diferite nuanțe.

Atenție! Nuanțele expuse au fost obținute printr-o tehnică decorativă realizată manual și au caracter
orientativ. Aceste nuanțe nu servesc drept etalon deoarece pot fi influențate de stilul și tehnica de aplicare,
caracterul stratului suport, absorbție și iluminarea ulterioară, motiv pentru care se recomandă efectuarea
de mostre pentru alegerea culorii.

Mostrele se regăsesc în interiorul broșurii pentru a fi protejate.

1

Ediţia

06

Broșură StuccoDecor DI PERLA – Noutăți

29.04.2015

Pe exteriorul broșurii se regăsesc informații despre produs și tehnologia de aplicare.

Denumirea nuanțelor și baza din care se obțin nuanțele sunt indicate sub fiecare mostră în parte

Denumire nuanță
(exemplu: Rosso 19)

Indicator bază colorare
(bază Silber)

Indicator bază colorare
(bază Gold)

Important:
Procesul de actualizare a noilor rețete de colorare pe mașinile de nuanțat, este în curs de desfășurare.
Până la finalizarea actualizării, vă rugăm ca în momentul în care aveți la dispoziție noua broșură și doriți
să colorați produsul, să luați legătura cu Departamentul Coloristică (coloristica@caparol.ro)

Vă rugăm notificați distribuitorii privind instrucțiunile prezentei informări!
Departament Suport și Dezvoltare
Tel.: 0265 / 320 354, Fax : 0265 / 320 522
Tel. Verde : 0800 800 600 (apel gratuit)
E-mail : tehnic@caparol.ro
www.caparol.ro
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