
Fișă tehnică pentru tehnici creative Caparol

StuccoDecor Di Perla
"Twin Style"

Tehnica creativă “Twin Style” este combinația perfectă între design și culoare. Varietatea cromatică 
a produsului Stucco di Perla în combinație cu tehnica de aplicare „Twin”, oferă acestei deja clasice 
tehnici decorative, un suflu nou pus în evidență prin binecunoscutul luciu perlat completat de un 
deosebit degrade de nuanțe.

    Material și consum:    • Caparol Weissgrund IT Nr. R12
• StuccoDecor Di Perla IT Nr. EXL-CD010D

cca. 100-120 ml/m² 
cca. 100-120 ml/m²/strat

    Unelte:    • Rolă de mohair cu fir mediu sau scurt
• Gletiera ArteTwin

Strat suport: Stratul suport trebuie să îndeplinească minim condițiile cerute pentru aplicarea 
vopselelor pe suprafețe din gips-carton (clasa Q3). Toate celelalte suprafețe vor 
trebui pregătite și aduse cât mai aproape de clasa de calitate mai sus menționată. 



Vă rugăm să luați în considerare faptul ca această fișă de date este un rezumat al experiențelor noastre in crearea de tehnici 
decorative. Aceasta nu vă scutește de obligația de a verifica și 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. 

Nuanțele de culori prezentate în această fișă sunt cu titlu informativ. Clienții pot solicita nuanțe de culori după preferință. Suprafețele
ilustrate sunt create prin tehnologia de imprimare și pot varia ușor în culoare față de aplicarea originală. Diferitele suprafețe suport
întâlnite în practică, precum și mâna aplicatorului pot influența aspectul 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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Prima etapă:

A doua etapă:

După uscarea stratului de grund, cele două culori Di Perla (foto: Rosso 12 și Rosso 18), se așează 
alăturat pe gletiera ArteTwin și se aplică pe stratul suport pe direcții diferite sub formă de pete 
alăturate care se șpăcluiesc până la acoperirea completă a suprafeței.

Opțional, în funcție de preferințe sau creativitate, suprafața poate fi decorată și cu alte combinații de 
culori, pe care le recomandăm să fie alese din tonuri apropiate ca și intensitate, pentru a evita 
contrastele puternice, ce pot fi dezagreabile. Efectul final depinde în mare măsură de combinația de 
culori aleasă și de proporția de material utilizat din fiecare culoare.

A doua etapă:

După un scurt timp de zvântare, suprafața se nivelează ușor cu aceeași glietieră ArteTwin pentru 
obținerea modelului perlat, caracteristic acestui produs decorativ.

Stratul suport pregătit în prealabil se vopsește mai întâi cu Weissgrund (foto: Rosso 12), cât mai 
uniform, folosind o rolă de mohair cu fir scurt sau mediu.


