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Capadecor®

Stucco Eleganza
Masă de șpaclu pe bază de dispersii, pentru obținerea unor suprafețe cu aspect semilucios și efect metalizat

Descrierea produsului
Masă de șpaclu mătăsoasă, nuanțabilă, pe bază de dispersii, pentru decorarea pereților interiori.Domeniu de aplicare

■ Prelucrare ușoară
■ Model caracteristic
■ Tehnologie de procesare eficientă și fiabilă

Proprietăți

■ 1,25 L și 2,5 L

Crem deschis metalizat

Ambalaj 

Culoare

Nuanțare:
Nuanțabil computerizat în ColorExpress într-o multitudine de culori din paletarul Caparol 3D System 
plus și paletarul dedicat Stucco Eleganza. 
Materialul colorat se amestecă bine înainte de aplicare. 

Modelul specific depinde în mare măsură de culoarea masei de șpaclu și a tehnicii de aplicare 
alese.

La acoperirea suprafețelor contigue (de îmbinare), amestecați recipientele cu produs colorat pentru
a evita diferențele de culoare.

Lucios-mătăsos

La rece, dar ferit de îngheţ.

■ Densitate:
 
cca. 1,0 -1,2 g/m²

Grad de luciu 

Depozitare 

Specificații tehnice

■ AkkordSpachtel fein
■ Caparol Haftgrund EG

Produse complementare

Interior 1 Interior 2 Interior 3 Exterior 1 Exterior 2

+ + ○ – –

(-) nu este recomandat / (O) recomandat dar condiționat / (+) recomandat

Utilizare conform Info tehnic nr.606 
Definiția domenilor de aplicare

■ Clasa 2 de rezistență la frecare umedă
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Prelucrare

Suprafețele interioare ale tencuielilor minerale din grupele de mortar PII și PIII, gips și tencuieli de
finisare din grupa de mortar PIV, gips-carton, plăci din gips și suprafețe din beton.

Suporturi recomandate

Stratul suport trebuie să fie curat, uscat, stabil și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap.
C, DIN 18363, alineat 3.

Pentru pregătirea corectă a suprafețelor, vă rugăm consultați fișa de Informații Tehnice Nr. 650.

Suprafețele rugoase, pereții din gips-carton și toate suprafețele pereților și tavanelor cu expunere
mare la lumină tangențială, trebuie pregătite conform clasei de calitate Q4. După uscare, șlefuirea de
nivelare intermediară se efectuează cu o hârtie abrazivă cu o granulație de maxim 200 sau 240.
Pentru egalizarea capacității de absorbție și pentru curățarea de praf, suprafețele se vor grundui cu
RollGrund Rapid. 

Suprafețele care sunt deja la clasa de calitate Q4, pot fi acoperite direct cu Caparol Haftgrund EG,
conform descrierii din secțiunea ”strat de bază”.

Notă: în cazul șpăcluirilor în calitatile Q2/Q3 respectiv în cazul straturilor subțiri < 0,5mm pe bază de
ipsos, sau mase de șpaclu cu liant hidraulic în calitățile Q2/Q3, se recomandă un grund transparent
pe bază de apă. În acest sens, facem trimitere la Fișa Nr. 2-9/2020 a zugravilor și aplicatorilor de
lacuri “Defecte de aderență a finisajelor aplicate pe mase de șpaclu/placi din ghips” a Asociației
Federale de Vopsele, Decorațiuni, Protecția Clădirilor și Comitetul Federal de Vopsele și Protecția
Valorii Proprietății” (Germania).
Ca o alternativa la masele de șpaclu Q3 pe bază de gips, s-au dovedit eficiente masele de șpaclu
sub formă de pastă.

Pregătirea suprafeței

Stratul de bază:
Ca și grund, Caparol Haftgrund EG, se aplică cu rola, alb sau în aceași nuanță cu cea a stratului
final și se netezește folosind fierul de glet venețian. La această etapă se vor evita urmele prea
adânci care pot fi lăsate de fierul de glet.

Stratul intermediar:
Stucco Eleganza poate fi aplicat ud pe ud pe suprafețe mari, prin tehnica de gletuire, cu ajutorul
fierului de glet venețian. Astfel se evită supraîncărcarea suprafeței. În procesul de aplicare a lui
Stucco Eleganza, care se efectuează în echipă de minim două persoane, acesta se va aplica prin
roluire cu o rola cu fir scurt și apoi se va netezi cu fierul de glet venețian. În această fază, materialul
trebuie distribuit uniform, pentru ca suprafața să poată fi finisată înaintea începerii procesului de
uscare.

Stratul final:
Stratul final se va aplica în același fel ca și stratul intermediar. Șpăcluirea stratului final se va realiza
de către un singur aplicator, pentru evitarea diferențelor de model.

Stratul de protecție:
Stucco Eleganza poate fi etanșat cu DecoLasur Glänzend, DecoLasur Matt sau Disbon DisboPUR 
W 458 2K-PU. Această acoperire schimbă efectul final al suprafeței! Se recomandă o aplicare de 
probă pe o zonă de test.
Pentru a evita urmele de rolă, aplicați cu o rolă foarte fină, sau finisați suprafața umedă cu un fier de 
glet venețian.

Mod de aplicare

Stucco Eleganza se aplică nediluat.

cca. 60 – 70 ml/m2/strat. Rata exactă a consumului se poate determina printr-o aplicare de probă.

Temperatura minimă pentru aplicare:
+ 5°C pentru aer și stratul suport.

Diluare

Consum 

Condiții de prelucrare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, produsul este uscat la suprafaţă
după 30-60 minute. După 1-2 zile este complet uscat şi poate fi chiar și cuățat. Temperaturile mai
scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Uscarea/Timp de uscare

Pentru aplicare vă recomandăm o rolă cu fir scurt (10-12 mm), iar pentru finisare fierul de glet
venețian, a cărui muchii se vor șlefui în prealabil cu o hârtie abrazivă umedă (granulație 400-600).

Unelte

Imediat după utilizare, cu apă și săpun.

Instrucțiuni de curățare și întreținere:
Faceți un test preliminar de curățare ușoară, pe o zonă restrânsă de probă. Urmele apărute în urma
încercărilor de curățare nu pot fi înlăturate. Suprefețele pe care s-a aplicat Stucco Eleganza pot 
avea un ușor efect de scriere. Acest lucru depinde în mare măsură de culoarea produsului.

Curățarea uneltelor 

Notă
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Recomandări

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la 
îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lasa la indemana copiilor. Evitaţi orice contact 
cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN 
CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Avertizare! Se pot forma picături 
respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. 
Conține: 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon
de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate
Publică.

Fraze de pericol și precauție 
(valabil la data publicării)

Informații suplimentare: A se vedea Fișa cu date de securitate.

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se elimină la un punct de
colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și
demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Notă

Eliminare

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). 
Acest produs conține max. < 1 g/l COV.

Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul COV

BSW20

Rășină poliacrilică, carbonat de calciu, dioxid de titan, silicați, apă, aditivi, conservanți.

Giscode 

Conținut

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 necesară consultarea personalului nostru tehnic sau a
reprezentanților noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv
în parte.

Consultanţă tehnică

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

Suport tehnic
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