Fișă tehnică pentru tehnici creative Caparol

Capatect Kreativtechnik
„Accento“

Prin tehnica decorativă Capatect ”Accento” pot fi realizate suprafețe creative nobile, stilate,
de o calitate excepțională. Diferitele tehnici de șpăcluire, variația culorilor și a stratului final
vă oferă posibilitatea obținerii unui efect elegant de profunzime, mai blând sau pronunțat.
Material și consum: •

Sistem Carbon/Carbon Extra
• Carbon Fassadenputz K15
• Accento-Spachtel
• Accento-Finish
Masă de șpaclu pentru umplerea porilor: cca 0,7-1,0 kg/m2
Strat de grund: cca. 1,2-1,5 kg/m2 (grosime strat maxim 1 mm)
Strat intermediar: cca. 0,2-0,3 kg/m2
Strat final: cca. 100 g/m2
Consumurile exacte de material se vor determina la fața locului prin realizarea unor
suprafețe de testare.

Unelte: •
•
•

Strat suport:

Fier de glet venețian sau gletieră din oțel inoxidabil DoubleFlex (Prod. Storch, Nr.
Art.: 311728), respectiv gletieră ”Flexibel” (prod. Diedrich, Nr.Art.: 446475531)
Gletieră specială Accento (Prod. Diedrich, Nr. Art.:ZK58829)
Hârtie abrazivă (granulație 120/240), bloc pt. șlefuit
Stratul suport trebuie să fie un sistem Carbon sau Carbon Extra. Ca tencuială
structurată se va utiliza Carbon Fassadenputz K15. Poate fi aplicat și la interior
pe straturi suport minerale, portante, tencuieli P II, beton, suprafețe acoperite
cu vopsea, plăci de ghips carton. Peste stratul de armare se aplică un strat de
tencuială decorativă Carbon Fassadenputz K15. După uscarea stratului de
tencuială, suprafața se va răzui cu ajutorul unui răzuitor pentru tencuială tip
grilă. Dacă suprafața se structurează cu o gletieră din inox, atunci această
etapă de răzuire poate fi omisă.
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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.

Prima etapă :
Peste suprafața complet uscată și structurată a tencuielii Carbon Fassadenputz K15, se aplică produsul AccentoSpachtel (în nuanța dorită) pentru umplerea porilor și pentru obținerea unei suprafețe netede. După un timp
scurt de așteptare, eventualele urme de la gletuire(bavuri) vor fi egalizate cu o drișcă din burete latex.

A doua etapă:
După uscarea stratului din prima etapă, se va aplica Accento-Spachtel cu un fier de glet venețian sau o gletieră
din oțel inoxidabil. Tehnica de șpăcluire va fi ori parțială prin pete de produs, ori pe întreaga suprafață. Aspectul
final al suprafeței va fi influențată de dimensiunea și numărul petelor, de urmele de gletieră respectiv de mâna
aplicatorului. Se va aplica un strat de maxim 1 mm grosime. După un timp de uscare de minim 6 ore (în funcție
de circumstanțele ambientale, poate și mai mult, de regulă 1 zi), vârfurile eventualelor bavuri/urme de gletuire
trebuie îndepărtate. Acesta se va realiza manual, prin șlefuirea ușoară a suprafeței (granulație 120-240).
Important: Șlefuirea este dificilă după 30 ore. Suprafața se va curăța temeinic de praf.

A treia etapă:
Al doilea strat de masă de șpaclu Accento-Spachtel va fi aplicat cu gletiera specială Accento-Spezialkelle (gletieră
din material sintetic/plastic cu colțurile rotunjite). Produsul Accento-Spachtel va fi aplicat abundent pe suprafață
după care se va trage la 0 (evitați aglomerările de material). Prin această etapă se realizează o suprafață fără
urme de unelte metalice.
Important: Suprafețele șlefuite trebuie întotdeauna acoperite cu Accento-Spachtel.

A patra etapă:
Aplicarea ultimului strat de masă de șpaclu respectiv stratul de finisaj se va realiza cu produsul Accento-Finish.
Acest produs, în funcție de preferințe, poate fi aplicat transparent sau pigmentat (auriu, argintiu, cupru). Acest
produs se va aplica în strat generos, după care se va trage la zero cu Accento-Spezialkelle. Aspectul suprafeței
finale va fi influențată de eventualele aglomerări de material, de urmele de gletuire și de mâna aplicatorului.

Indicație
Grosimea individuală a straturilor acestui sistem decorativ: stratul de bază, intermediar și cel final nu trebuie să
depășească 1 mm. Datorită posibilităților multiple de modelare ale sistemului Accento, este obligatorie
efectuarea de mostre înainte de aplicarea efectivă a sistemului decorativ.
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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