
Fișă tehnică pentru tehnici creative Caparol

ArteLasur
"Diamonds"

Tehnica de lazurare utilizată pentru ArteLasur, în această tehnică creativă realizată în combinație cu 
Capadecor Diamonds, crează o suprafață cu accente estetice deosebite, totul datorită fulgilor acrilici 
din ArteLasur și a particulelor Diamonds cu al lor efect strălucitor. 

    Material și consum:    • Caparol Putzgrund IT Nr. R13
• Capadecor ArteLasur IT Nr. 859

cca. 200-250 g/m² 
cca. 120 ml/m²/strat 
3% adaos în ArteLasur

   Unelte:    • Bidinea ovală
• Perie pentru tapete

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. 

• Capadecor Diamonds IT Nr. 818



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:

ArteLasur (foto: 3D Barolo 125 ARL) se amestecă cu Capadecor Diamonds (foto: adaos 3% Diamonds 
Gold), după care se aplică un strat saturat și cât mai uniform cu ajutorul unei pensule sau bidinele ovale 
(Color Expert cod 83851010), prin mișcări scurte și încrucișate.

Această tehnică creativă se poate realiza în orice culoare disponibilă pentru ArteLasur și cu oricare 
din cele două variante de efect Capadecor Diamonds.

Primul etapă se realizează prin aplicarea unui strat de Putzgrund alb, cu ajutorul unei pensule sau al 
unei bidinele cu păr natural, prin mișcări scurte și încrucișate, obținându-se astfel o suprafață ușor 
structurată. Înainte de aplicarea următorului strat, suprafața trebuie să fie complet uscată.

A treia etapă:
După un scurt timp de zvântare, suprafața se va finisa prin mișcări scurte și încrucișate, folosind o perie 

uscată, cu fir lung (Color Expert cod 93360099).


