
Fișă tehnică pentru tehnici creative Caparol

Stucco Satinato 
„Parziale Stellato“ 

Tehnica creativă Stucco Satinato „Parziale Stellato“ arată ca un cer înstelat, parțial lucind printre 
nori. 

Material și consum:      • Capadecor® DecoGrund (IT Nr. 817) cca. 150 – 200 g/m²
• Capadecor® Stucco Satinato (IT Nr. 562) cca. 50 g/m²
• Capadecor® Diamonds Gold sau Silber (IT Nr. 818) 2% adaos în Stucco Satinato

Unelte:     • Rolă; Pensulă
• Set de fier de glet venețian

Strat suport:  Stratul suport trebuie să îndeplinească minim condițiile cerute pentru aplicarea 
vopselelor pe suptafețe din gips-carton clasa Q3. În funcție de condițiile de 
iluminare, poate fi necesară calitatea Q4. Toate celelalte suporturi trebuie să fie 
pregătite în concordanță cu această treaptă de calitate. În această tehnică creativă,  
pentru aducerea stratului suport la calitatea menționată, se va folosi produsul 
Caparol Akkordspachtel Fein.
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Prima etapă - DecoGrund:

A doua etapă - Stucco Satinato:

În cea de-a doua etapă, Stucco Satinato nuanțat în culoarea 3D Ferro 10 este amestecat cu Capadecor® 
Diamonds în cantitatea dorită (foto: adaos 2%) și apoi aplicat cu fierul de glet venețian.

Trebuie să aveți grijă să folosiți 2 gletiere venețiene. În primul rând, o cantitate de Stucco Satinato se 
așează pe una din cele două gletiere. Apoi, cu a doua gletieră materialul este ușor presat. Când cele 
două gletiere se despart, materialul se lipește de ambele unelte. A doua gletieră cu materialul atașat 
este acum pusă pe suprafața cu DecoGrund la un unghi mic și trasă cu mișcări scurte (întotdeauna în 
direcții opuse). După fiecare aplicare, materialul trebuie preluat din nou de pe prima gletieră și aplicat 
pe suprafață.

Vă rugăm să luați în considerare faptul ca 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.
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În prima etapă, Capadecor® DecoGrund (foto: culoarea 3D Granit 30) este aplicat cu rola și nivelat direct 
cu fierul de glet venețian. Se dorește un aspect cu urme de gletieră, dar nu prea puternic.




