
Fișă tehnică pentru tehnici creative Caparol 
 

 

Capatect Kreativeffekt 
„Stardust“ 
  
 

 
 

La proiectarea clădirilor noi se utilizează tot mai des culori cu nuanțe  închise și intense. Prin 
utilizarea tehnicii decorative Capatect „Stardust“, fațadele beneficiază de un efect cu 
impact: efectul de sclipire. În funcție de lumina zilei, lumina soarelui sau unghiul de 
vizualizare, acest efect poate fi mai pronunțat sau mai redus. 
 

Material și consum: 
 
 

 
Unelte: 

 
 

Strat suport:   
 

• Caparol Putzgrund:                 cca. 250 g/m²/strat 
• Carbon Fassadenputz K:         cca. 2,5–4,1 kg/m² în funcție de granulație 
• ThermoSan NQG:                     cca. 150–200 ml/m²/Strat 
• CarboSil:                                    cca. 150–200 ml/m²/Strat 
• Capatect-Kreativeffekt „Brilliant“: cca. 100–200 g/m² 

  
• Pistol suflare cu cuvă 
• Compresor, minim 600 l/min. 

 
 

Stratul suport trebuie să fie un sistem Carbon sau Carbon Extra. Ca tencuială 
structurată se va utiliza Carbon Fassadenputz K15/20/30.  
 

Poate fi aplicat și la interior pe straturi suport minerale, portante, tencuieli P 
II, beton, suprafețe acoperite cu vopsea, plăci de ghips-carton. 
 
La aplicarea sistemului decorativ, se vor respecta regulile generale de aplicare 
a materialelor de construcții, precum și indicațiile produselor aferente din 
fișele tehnice ale acestora. 
 
 



Fișă tehnică pentru tehnici creative Caparol 
 

 

Capatect Kreativeffekt 
„ Stardust “ 
  

 
 
Se construiește sistemul de termoizolație conform specificațiilor de montaj, și se aplică tencuiala 
decorativă Carbon Fassadenputz K15/20/30 în nuanța și granulația dorită, apoi se structurează. 
  

 
 
După uscare, se aplică primului strat de vopsea de fațadă ThermoSan NQG/CarboSil în nuanța dorită.  
 

 
 
După uscare, se aplică al doilea strat de vopsea ThermoSan NQG/CarboSil în nuanța dorită. Imediat 
după aplicare, pe suprafața proaspăt vopsită, se va sufla Capatect-Kreativeffekt „Stardust“ cu un pistol 
cu cuvă. Pentru un aspect omogen se recomandă aplicarea materialului prin mișcări uniforme și de la 
o distanță constantă de stratul suport. 
 

 
 
Aspectul unei suprafețe vii, cu ușoare umbre este parte specifică a acestui efect creativ. Aplicat peste 
tencuieli cu nuanțe mai deschise, aceste efect este mai intens decât aplicat peste suprafețe cu nuanțe 
mai închise și intense. Datorită acestui fapt, recomandăm utilizarea nuanțelor mai închise. Suprafețele 
de fațade mai întinse se vor decora prin secțiuni consecutive.  
Schelele vor fi acoperite cu atenție cu o perdea pentru protejarea mediul înconjurător și a clădirilor 
învecinate. La aplicare se va folosi echipament de lucru adecvat. 
 

Prima etapă : 
 

A doua etapă: 

A treia etapă: 

Indicație 

 
Vă rugăm, luați în considerare faptul că această fișă de date este un rezumat al experiențelor noastre în crearea de tehnici 
decorative. Aceasta nu vă scutește de obligația de a verifica și a evalua în prealabil, corectitudinea pregătirii stratului suport, în 
conformitate cu cunoștințele dumneavoastră de aplicator. La aplicarea produselor se vor respecta informațiile tehnice pentru 
fiecare produs utilizat. Aceste informații tehnice, precum și această fișă, pot fi găsite pe pagina de internet www.caparol.ro. Tot 
aici puteți vizualiza și filmele de prezentare a acestei tehnici decorative.  
 
Nuanțele de culori prezentate în această fișă sunt cu titlu informativ. Clienții pot solicita nuanțe de culori după preferință. Diferitele 
suprafețe suport întâlnite în practică, precum și mâna aplicatorului pot influența într-o oarecare măsură aspectul cromatic final al 
fiecărei tehnici creative. Din acest motiv pentru a evita aceste situații se vor executa suprafețe de probă sau mostre pentru clienți. 
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