
Fișă tehnică pentru tehnici creative Caparol

StuccoDecor Wachsdispersion 
„Brillanza“

Tehnica creativă Brillanza este combinația perfectă între design și protecția suprafeței. StuccoDecor 
Wachsdispersion împreună cu pigmenții de efect Capadecor, se aplică ca un strat de acoperire peste 
Stucco Satinato, oferindu-i acestei clasice tehnici de șpaclu strălucire metalică sau luciu perlat, 
catifelat.

  Material și consum:     • Stucco Satinato (IT Nr. 562) cca. 80-100 ml/m²/strat
cca. 30 g/m²
max. 3% cantitate adăugată
(aprox. 75 g)

• StuccoDecor Wachsdispersion (IT Nr. 563)
• Capadecor Effektpigment (IT Nr. 816 și RO80)

(Pearl/Perlatec)

Un consum exact poate fi determinat printr-o aplicare de probă la fața locului.

 Unelte:     Pentru aplicarea și decorarea lui Stucco Satinato 
• Șpaclul cu lamă dublă retractabilă/ fierul de glet venețian

Strat suport:      În cazul realizării tehnicii creative ”Brillanza”, stratul de bază este deja existent. Pot fi 
renovate orice suprafețe care au fost decorate cu Stucco Satinato. În cazul în care 
această tehnică trebuie aplicată de la zero, vă rugam consultați fișa tehnică aferentă 
acestui produs (IT nr. 562).



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.

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.

Ediție: Octombrie 2020 www.caparol.ro

Fișă tehnică pentru tehnici creative Caparol

StuccoDecor Wachsdispersion 
„Brillanza“

Prima etapă:

Amestecarea dispersiei de ceară cu pigmentul de efect: Pigmenții de efect trebuie amestecați în 
dispersia de ceară într-un procent de până la max. 3%. Suplimentările mai mari au un efect optic 
negativ! Ceara StuccoDecor Wachsdispersion trebuie amestecată mai întâi cu o spatulă curată, pentru 
a face materialul mai omogen și mai moale. Ulterior, cantitatea necesară de pigment de efect sub 
formă de praf (în acest caz pigmentul nu se amestecă cu apă), se adaugă în dispersia de ceară și se 
amestecă bine. 
Notă: În cazul adăugării unei cantități mari de pigment, poate cauza apariția un nor de praf doar la 
începutul procesului de amestecare. Din acest motiv amestecați cu atenție materialul încă de la 
început. Materialul gata preparat poate fi aplicat acum pe suprafața existentă.

A doua etapă:

Aplicarea stratului de ceară: Dispersia de ceară în care a fost amestecat pigmentul de efect, poate fi 
acum aplicată folosind șpaclul cu lamă dublu retractabilă, sau cu ajutorul fierului de glet venețian.  
Vă rugăm să rețineți că atunci când aplicați ceara cu pigmenți de efect, aceasta se va aplica întotdeauna 
ud-pe-ud, deoarece altfel se pot forma depuneri vizibile pe suprafață. Din acest motiv, utilizați 
întotdeauna materialul în mod cumpătat (economic), tras la ”0”. După un scurt timp de zvântare, 
suprafața se freacă cu o cârpă care nu lasă scame, pentru îndepărtarea oricărui surplus de material de pe 
suprafață.




