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Capadecor Stucco Metallico 
Masă de șpaclu cu pigmenți metalici de efect, pentru suprafețele 
pereților interiori

Descriere produs 
Domeniu de aplicare 

Proprietăți 

Ambalaj/Capacitate recipient 

Depozitare 

Date tehnice 

Valabilitate 

Produse complementare

Masă de șpaclu decorativă, cu efect metalizat, pentru uz la interior. Folosită ca material decorativ, 
poate crea detalii arhitecturale interesante, cu aspect metalizat. Microparticulele din Stucco Metallico 
oferă produsului la aplicare efecte deosebite de lumini și umbre, un efect mătăsos-metalizat și 
reflexe fascinante. Recomandată îndeosebi în spații reprezentative sau pentru realizarea unor 
accente estetice deosebite, decorând pereții din cadrul centrelor comerciale, băncilor, cluburilor și 
altor spații similare.

produs ecologic, pe bază de apă
materii prime naturale, cu efecte delicate de refracție a luminii 
nuanțabilă computerizat în sistemul ColorExpress 
ușor de aplicat 

2,5 l 

La loc uscat, rece, ferit de îngheț și protejat de lumina directă a soarelui. 

Densitate: între 1,09 - 1,135 g/cm³ 

24 luni de la data înscrisă pe ambalaj, păstrată în ambalaj original sigilat, în condițiile menționate. 

Haftgrund EG

Prelucrare 

Suporturi recomandate 

Pregătirea suprafeței 

Diluare 

Instrucțiuni de aplicare 

 Stratul suport trebuie să fie curat, aderent și fără substanțe de separare. Substraturile foarte absor- 
bante trebuie amorsate cu Caparol Tiefgrund. 

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării 
compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială. 

Nu se diluează. 

În prealabil stratul suport se nivelează, în așa fel încât să fie lipsit de neregularități, goluri sau 
crăpături. Stratul suport șpăcluit cu Caparol Akkordspachtel fein trebuie să îndeplinească minim 
condițiile cerute pentru aplicarea vopselelor pe suprafețe din gips-carton clasa Q4. Stratul suport 
pregătit în prealabil, se va vopsi cu Haftgrund EG alb pentru un efect 3D de profunzime. Pentru o 
culoare metalizată mai intensă, grundul poate fi nuanțat Granit 60. Înainte de aplicare, materialul se 
amestecă energic. Amestecarea se va relua periodic și în timpul aplicării. Peste stratul de bază 
pregătit și complet uscat se va aplica bogat și saturat cu o pensulă, prin mișcari scurte și încrucișate, 
produsul bine amestecat. După acoperirea unei suprafețe de aproximativ 1 - 2 m², suprafața se 
finisează/ nivelează cu ajutorul gletierei ArteTwin din material plastic, orientând astfel microparticulele 
din compoziția lui Stucco Metallico și obținându-se astfel aspectul caracteristic acestui produs. 
Materialul se aplică ud-pe-ud pentru a evita suprapunerile. Continuați decorarea pe tot peretele 
urmând aceeași procedură. Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă și eventual săpun, 
imediat după utilizare. 

Conținut Rășină în emulsie apoasă, pigmenți, agenți de îngroșare, agenți de dispersie, agenți de umezire, 
agenți antispumanți, agenți de conservare, apă.
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Culorile lui Stucco Metallico au fost dezvoltate conform paletarului Caparol 3D System-plus, dar pot 
varia în comparație cu culorile originale, datorită caracterului metalic al produsului. Prin urmare, nu 
se poate garanta o conformitate între culorile din paletarul 3D System-plus și culorile obținute în 
urma nuanțării, caracterul lor fiind unul orientativ. 
Efectul metalic al culorilor poate fi influențat de variația unghiului de vizualizare, precum și natura, 
domeniul de aplicare și incidența luminii. Din acest motiv, recomandăm efectuarea de suprafețe de 
test la fața locului. 

Culoare/Nuanță Argintiu metalizat (aproximativ RAL 9006), nuanţă strandard Venato 45 MET. Cu toate că anumite 
culori pot fi disponibile doar cu nuanțare direct din fabrică, Capadecor Stucco Metallico este nuanţabil 
în sistemul de colorare computerizată ColorExpress într-o multitudine de culori: 
– Nuanţe metalizate după RAL
– Nuanţe din paleta de culori 3D System plus și Trend

Nuanţe argintii Nuanţe aurii
Venato 10 
Venato 20         
Venato 30 

Nuanţe provenind din paletarul 3D-System plus și Trend: 

Grad de luciu Lucios-mătăsos. 

Consum Cca. 120-140 ml/m², pentru a acoperii suprafețe netede. Pe suprafețe structurate consumul va 
crește. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe. 

Condiții de prelucrare Limita temperaturii pentru prelucrare și uscare: minim +5°C pentru substrat și aer și maxim +40°C

Timp de uscare 

Unelte 

Notă 

La o temperatură a camerei de aproximativ +20°C și o umiditate a aerului de maxim 65%, este uscat la 
supafață după 2-3 ore. La temperaturi mai mici și umiditate mai ridicată, timpul de uscare crește. Poate 
suporta operațiuni de spălare/ curățare după 20-25 de zile.

Se aplică cu pensula și se finisează cu gletiera ArteTwin din material plastic. 

Aceste informații se bazează pe cele mai recente studii tehnice dar și pe experiența noastră. Datorită 
varietății de baze și a condițiilor specifice de la locul aplicării, clientul este obligat să verifice ca 
materialele noastre să corespundă scopului de utilizare și condițiilor impuse. 

Recomandări 

Măsuri de securitate 
(valabil la data publicării) 

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A 
nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul nu se încadrează în regulamentul privind produsele 
biocide (UE) 528/2012. 

Eliminare Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Conținutul și ambalajele se predau pentru 
eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Deșeurile 
nu se vor elimina prin intermediul apelor menajere.

Nuanţe bronz 
Palazzo 155
Palazzo 160   
Curcuma 10  

Venato 45 Mai 50

Palazzo 245
Palazzo 215
Curcuma 45
Palazzo 200

Nuanţe fier
Palazzo 125
  Marill 10
Palazzo 5
Citrus 15

Amber 45
Amber 70
  Aprico 95
Arctis 100
Arctis 65
Arctis 70
Authentic life 5
  Barolo 95
Curry 95
Extraordinary 2

Extraordinary 8
Grenadin 95
  Jade 70
Lago 45 
Lago 50 
Lavendel 165
Magma 50
  Magma 75
Malachit 40
Marill 50

Marill 55
Oase 70
  Pacific 155
Papaya 45
Papaya 65
Patina 50
Pink 30
  Re urban 7
Rose 75
Rubin 25

Sensual delight 9
Siena 40
  Tundra 40
Venato 5
Verona 105
Verona 130
Verona 45
  Verona 80
Viola 110
Viola 80

Stucco Metallico conține pigmenți speciali de efect. Aceștia reacționează în contact cu subsanțele 
alcaline și acide mai ales în prezența umidității, rezultând pătarea suprafeței. Prin urmare, pe 
suprafețele alcaline, neabsorbante, este esențială aplicarea unui strat intermediar de izolare cu 
Disbon 481 2K-EP-Universalprimer (respectați datele din fișa cu Informații tehnice Nr. 481).

Notă 
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Valoare limită admisă de UE 
pentru conținutul COV 

Consultanță tehnică 

Suport tehnic 

Conținut de COV conform Directivei 2004/42/CE: 0 g/l 

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din 
punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc 
în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții 
noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte. A se 
respecta toate prevederile din fișa cu Informații tehnice, referitoare la modul de depozitare, pregătire 
a suprafeței, aplicare a produsului.

0800.800.600 
e-mail: tehnic@caparol.ro 
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