
Informații tehnice nr. 818

Capadecor® Diamonds
Pigmenți strălucitori pentru acoperiri interioare în strat subțire, 
opace și transparente, ca tehnică creativă ”Diamante”

Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

■ Pigmenți uscați pentru utilizare la interior
■ Efect strălucitor chiar și în produse mate
■ Dozarea individuală a cantității până la max. 3%

Proprietăți

75 g
VE: 4 x 75 g într-o cutie

Ambalaj/Capacitate recipient

■ argintiu strălucitor
■ auriu strălucitor
■ bronz strălucitor

Culoare

La loc uscat și rece, dar ferit de îngheț. Posibilitate de depozitare minim 2 ani, în ambalajul original 
sigilat.
■ ArteLasur
■ ArteVelvet
■ DecoLasur Glänzend
■ DecoLasur Matt
■ Capadecor VarioPutz
■ Calcino Romantico
■ Stucco Satinato
■ PremiumColor

Depozitare 

Produse complementare

Interior 1 Interior 2 Interior 3 Exterior 1 Exterior 2

+ + o – –

(–) nu este recomandat / (o) recomandat condiționat / (+) recomandat

Utilizare conform Info tehnic nr.606 
Definiția domenilor de aplicare

Prelucrare

A se citi fișele tehnice aferente produselor complementare în care urmează să fie utilizat.

Capadecor Diamonds se utilizează în următoarele produse, după cum este descris în informațiile 
tehnice:

Pregătirea suprafeței 

Mod de aplicare

Pigmenți cu efect strălucitor, pentru utilizare în combinație cu lazurile de perete Capadecor și 
numeroase alte produse complementare. Utilizați Capadecor Diamonds numai la interior.
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■ ArteLasur
■ ArteVelvet
■ DecoLasur Glänzend
■ DecoLasur Matt
■ VarioPutz
■ Calcino Romantico
■ Stucco Satinato
■ PremiumColor

La aplicarea pigmenților de efect, în special în produsele opace, trebuie ținut cont ca zonele de 
îmbinare să se prelucreze ud-pe-ud cu o rolă și să se suprapună cât mai mult. Prelucrarea ulterioară 
a suprafețelor vopsite, de exemplu cu o perie sau cu rola într-o singură direcție, nu este necesară și 
poate crea un dezavantaj în ceea ce privește aspectul final al suprafeței. Adăugat în produse opace, 
nuanțate în culori deschise, efectul strălucitor poate fi mult estompat în comparație cu nuanțele mai 
închise. Acest lucru se întâmplă și în cazul în care alegem produse cu un nivel de luciu mai ridicat.

Utilizați Capadecor Diamonds numai în stratul final.

Practic, se recomandă ca amestec de maxim 3%. Pentru toate suprafețele, clientul trebuie să creeze 
mai întâi o probă astfel încât efectul dorit să poată fi corectat sau aprobat în prealabil.

Consum

Amestec în %
Capacitatea ambalajelor

1,25 l 2,5 l 5,0 l 7,5 l 12,5 l/kg 15 kg

1% 13 g 25 g 50 g 75 g 125 g 150 g

2% 25g 50 g 100 g 150 g 250 g 300 g

3% 38 g 75 g 150 g 225 g 375 g 450 g

Produsele în care s-a adăugat Capadecor Diamonds, trebuie aplicate în termen de o săptămână. Nu 
se poate garanta păstrarea în stare perfectă a efectului strălucitor în materialul neprelucrat după 
această perioadă.

Durata de prelucrabilitate

Imediat după utilizare, cu apă și săpun.

Pigmenții de efect Capadecor sunt furnizați sub formă de pulbere. Manipulați pigmenții cu atenție, 
deoarece manipularea incorectă duce la formarea de praf.

Curățarea uneltelor 

Notă

Recomandări

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A 
nu se lasa la indemana copiilor. A se utiliza filtrul de praf P2.

Pot fi reciclate numai ambalajele goale (fără pigment). Se elimină conform legilor în vigoare, dar 
doar după solidificare.

Măsuri de securitate
(valabil la data publicării) 

Eliminare

Poliester, rășină epoxidică, pigmenți metalici

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea 
acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt 
enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalului nostru tehnic sau a 
reprezentanților noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv 
în parte.

Compoziție 

Asistență tehnică

Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnic@caparol.ro

Suport tehnic
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