
Fișă tehnică pentru tehnici creative Caparol

 Effektpigment 

  „Future” 

Această tehnică își atinge adâncimea și expresivitatea datorită stratului de bază foarte fin șpăcluit 
și delicat vopsit în culoare închisă cu vopseaua Premium Color.
Ca și în cazul tuturor acoperirilor strălucitoare sau de efect, o astfel de suprafață prinde viață și 
este pusă în valoare de lumină.









Material și consum: Premium Color
Accento-Finish (transparent) 
Pigmenți de efect Capadecor

cca. 180 ml/mp/strat
cca. 100-150 g/mp
2% greutate în Accento-Finish (transparent)

Unelte: Rolă
Pensulă
Gletiera specială Accento

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.



A doua etapă:

Fișă tehnică pentru tehnici creative Caparol

 Effektpigment 

  „Future“ 

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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Vă rugăm să 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 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 tehnicilor creative.

Prima etapă:

Se adaugă 2% greutate pigment de efect (ex: Pearl White) în Accento-Finish Transparent. (5 kg Accento-
Finish Transparent =  o doză de 100 g de pigment de efect)

Pentru amestecarea pigmentului de efect în Accento-Finish, acesta trebuie diluat mai întâi în puțină apă.

Materialul se aplică apoi cu ajutorul gletierei speciale Accento. În acest scop, materialul se aplică saturat, 
iar modelul sub formă de dungi este tras pe suprafață cu gletiera netedă.

Suprafața va fi mai întâi vopsită cu ajutorul unei role cu fir scurt, cu Premium Color nuanțat Venato 5, iar 
apoi periată.

http://www.caparol.de/
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