
Informații tehnice Nr. 561

Capadecor
StuccoDecor DI LUCE
Masă de șpaclu de dispersie, pentru realizarea de suprafețe 
cu luciu puternic, prin tehnici de gletuire

Descrierea produsului

Masă de șpaclu pe bază de dispersii, pentru decorarea cu un luciu puternic a suprafețelor interioare .

■ Diluabilă cu apă
■ Semitransparentă
■ Luciu puternic fără aplicarea ulterioară a altor materiale speciale
■ Tehnologie de aplicare economică și fiabilă
■ Nuanţabilă computerizat în sistem ColorExpress
■ Capacitate mare de difuziune și sorbție

Domeniu de aplicare 

Proprietăți

■ 2,5 L și 5 L

Alb semitransparent

Ambalaj/Capacitate recipient 

Culoare
Nuanțare:
Se poate nuanţa în sistemul de colorare computerizat ColorExpress în cca. 1300 nuanţe din paletarul 
3D sau Caparol-Color.
La aplicări pe suprafeţe alăturate sau de îmbinare, în cazul recipientelor cu material colorat, este 
necesară amestecarea acestora pentru a se evita obţinerea unor diferenţe de nuanţă. La 
comandarea unei nuanţe în cantităţi mai mari de 40 L, produsul poate fi livrat, la cerere, gata 
pigmentat din fabrică în culoarea dorită.
La culorile cu pigmenți organici, cu ar fi roșu, galben și portocaliu, pot să apară decolorări în zonele 
puternic luminate de soare. Acest fenomen poate fi redus semnificativ prin folosirea cerii StuccoDecor
Wachsdispersion, dar nu poate fi împiedicat 100%.

În funcţie de tipul de finisaj, de la mătăsos până la lucios.

La rece, dar ferit de îngheț.

■ Densitate:
■ Difuzie echivalentă grosimii stratului de aer sd H2O:

cca. 1,45 g/ml.
Valoare sd: cca. 0,06 m.

Grad de luciu 

Depozitare 

Date tehnice

■ AkkordSpachtel fein
■ StuccoDecor Wachsdispersion

Produse complementare

Interior 1 Interior 2 Interior 3 Exterior 1 Exterior 2

 +   +  ○ – –

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

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domenilor de aplicare
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Prelucrare
Suprafețe interioare de tencuieli 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

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără substanţe de separare, plane şi necontrastante.
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3.

Aplicați un strat de bază cu DecoGrund sau Caparol-Haftgrund. După care aplicați 1-2 straturi de 
masă de șpaclu Akkordspachtel fein pentru a atinge un nivel de calitate Q4 (alte mase de şpaclu nu 
sunt recomandate), iar după uscare se şlefuieşte cu hârtie abrazivă cu granulație de 200 până la 
max. 240. Pentru egalizarea absorbţiei și sporirea capacității portante se grunduieşte cu CapaSol LF 
Konzentrat diluat (1 parte CapaSol Konzentrat la 4 părți de apă).

Pregătirea suprafeței

StuccoDecor DI LUCE se şpăcluieşte într-un strat subţire pe întreaga suprafaţă. Pentru aceasta, 
utilizați cât mai puțin material posibil.

Mod de aplicare

Prima etapă:

■ Suprafeţele alăturate sunt prelucrate ud-pe-ud.
■ După uscare, se înlătură resturile de material (bavurile).

A doua și eventual a treia etapă:

■ Al doilea strat şpăcluit se aplică în acelaşi mod ca şi primul strat.
■ Luciul este îmbogățit din material.
■ Dacă este cazul, se poate aplica un al treilea strat care va

conferi un luciu de oglinda.

Lustruirea suprafeței:

■ După o scurtă perioadă de aerisire sau chiar după uscare,
suprafața se lustruiește cu șpaclul.

■ Șpaclul poziţionat în unghi mic, se trage pe suprafaţă apăsând
uşor.

■ Astfel se obţine suprafaţa lucioasă, specifică acestui material.

Notă: Lustruirea suprafeței cu ajutorului unui aparat de lustruit electric, ar trebui efectuată numai de către 
personalul cu experiență, datorită riscurilor asociate. Un luciu comparabil poate fi obținut cu un al treilea strat de 
material și o lustruire ulterioară cu șpaclul cu lamă dublă retractabilă.

Notă pentru design:
Frumuseţea tehnicii de glet StuccoDecor DI LUCE constă în alternanţa fascinantă a jocurilor de lumini 
obţinută din straturile suprapuse de material şi a reflexiilor suprafeţei. Nu este necesară aplicarea 
unui material adiţional pentru luciu. Prin schimbarea tehnicilor de lucru, optica supafeței poate fi 
personalizată.

cca. 80 – 100 ml/m2/strat. Un consum exact se determină prin efectuarea de probe.

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

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 uscat în profunzime şi poate fi aplicat un nou strat. 
Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Uscarea/Timp de uscare

Pentru aplicarea lui StuccoDecor Dl LUCE într-un mod economic, vă recomandăm un şpaclu din oţel 
inoxidabil (şpaclu cu lamă dublă retractabilă). Şpaclu se şlefuieşte înainte cu o hârtie abrazivă umedă 
(granulaţie 400- 600).

Unelte

Se face cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de curățare și întreținere

Curățarea uneltelor 

Notă

Suprafețele decorate cu Capadecor® StuccoDecor DI LUCE pot fi acoperite cu ceara StuccoDecor 
Wachsdispersion, pentru a conferi o mai bună protecție suprafețelor împotriva apei și a altor lichide 
similare.
La renovarea suprafețelor pe care s-a folosint ceara de protecție StuccoDecor Wachsdispersion, 
aceasta trebuie îndepărtată până la crearea unei baze portante. 
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StuccoDecor Di Luce nu poate fi folosit în zonele de gătit sau unde se spală vasele. Acest lucru se 
poate face doar cu măsuri corespunzătoare, cum ar fi protecția acestuia printr-un panou de sticlă.

Recomandări

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la 
îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact 
cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN 
CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun. 
Conține: 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, amestec de 5-clor-2-metil-2H-
izotiazol-3-onă [EG nr. 247- 500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EG nr. 220-239-6] (3: 1).  
Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) 
Institutul Național de Sănătate Publică. Număr european de urgențe: 112. Amestec de 5-clor-2-
metil-2H-izotiazol-3-one și 2-metil-2H-izotiazol-3-one (3: 1) <15 ppm

Fraze de pericol și precauție 
(valabile la data publicării)

Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar 
deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau 
menajere.

Eliminare

BSW 20 (fosta M-DF01)

Rășină poliacrilică, rășină de acetat de polivinil, hidroxid de aluminiu, apă, aditivi, conservanți.

Cod produs Vopsele si lacuri 

Compoziție

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi
pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport
care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau
reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Consultanţă tehnică

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

Suport tehnic
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Valori-limită admise de UE
pentru conținutul de COV

Nu există nicio limită UE pentru acest grup de produse. Acest produs conține <1 g / l COV.




