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CAPAROL Актуално
Бои/  Лакове /  Топлоизолация/  Специални продукти 

THE POWER OF SURFACE.

ДЕКОРАТИВНИ ТЕХНИКИ

ЗА ДУШ ЗОНАТА



ДЕКОРАТИВНИТЕ МАЗИЛКИ са 
все по-предпочитани когато става 
въпрос за оформяне на интериора.

Освен за помещенията като всекидневна, 
коридор и кухня, голям интерес 
предизвикват и  декоративните мазилки, 
подходящи за бани и мокри помещения.
И най-вече тези, които са предназначени 
за зоната на душа.

Ние от Caparol не обичаме ограниченията, 
именно затова разработихме продукт, 
който е приложим върху голяма част от 
декоративните ни техники.

PU-2K SEALER SATIN/ GLOSS e
двукомпонентно полиуретаново покри-
тие, което се нанася върху избраната от 
вас декоративна мазилка. 

Предпазва третираните повърхности 
от проникване на вода, влага, прах и 

агресивни вещества (соли и алкални 
вещества). Запечатва микропукнатините 
и осигурява защита срещу надраскване 
и други повърхностни повреди, без да 
променя структурата, нюанса или блясъка 
на основата.
Преди да нанесете продукта се уверете, че 
основата е идеално суха и обезпрашена. 
Не се препоръчва нанасянето на продукта 
при температура на повърхността под 
+8˚C. 

В душ зоната, уплътнителят трябва да се 
нанесе на 2-3 равномерни слоя с плавни 
движения с помощта на четка или валяк. 
Времето, необходимо за съхнене на всеки 
слой е минимум 12 часа.
В зоните, където няма да има директно 
обливане с вода е достатъчно да положите 

само 1 слой.

Повече информация и детайли на линка:

https://bit.ly/3YVDv1z 
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В продължение на предната тема ви 

представяме новата ни декоративна 

техника CAPADECOR ARTE FINO.

Capadecor® Arte Fino е декоративна 

мазилка, с фин перлен ефект и дискретен 

блясък. Съдържа фин кварцов пясък, който 

придава на повърхността устойчивост, което 

прави декоративната техника подходяща за 

прилагане както в еднофамилни жилища 

така и бизнес сгради.

Перлените отблясъци на Arte Fino се 

подсилват от светлината, която улавя 

красотата на този продукт.

Arte Fino може да се тонира в светли нюанси 

и е специално разработена за любителите 

на белите и по-светлите цветове.

Може да се нанася в банята и конкретно в 

зоната на душа, като се комбинира с новия 

ни продукт PU- 2K Sealer. 

• Лесна за нанасяне и структуриране

• Устойчива на почистване

• Екологична

• Водоразредима

Стъпка 1: Грундирате с Weissgrund

Стъпка 2:  Нанасяте добре разбъркания продукт 

обилно с четка върху подготвената и напълно 

изсъхнала основа.

Продуктът може да се структурира вертикално, 

диагонално или с къси кръстосани движения. 

Материалът се нанася мокро върху мокро, за 

да се избегне застъпване.

Детайли: https://bit.ly/3j2kniQ 
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Сграда Idea Buildings
Инвеститор:  Idea Buildings

Адрес: Бул. Цар Борис III, номер 211

Модел Meldorfer: Mecklenburg, ъглови и прави тухли

Представяме ви един от последните 

ни референтни обекти, изпълнение с 

декоративните тухлички MELDORFER.

Детайли: https://bit.ly/375Ei4h



 

ДАУ Бента България ЕООД 
Адрес: ул. Иван Кирков бл.61 
гр. София
Телефон: +359 /2/ 832 31 65
 

Шоурум CAPAROL
Адрес: Манастирски ливади 
- изток, бл.19, гр. София 
Телефон: + 359 885 611 777 

Офис Бургас
Адрес: ул. Транспортна 37, 
ет.1 гр. Бургас
Телефон: + 359 887 803 145

Изданието се подготвя и разпространява от ДАУ Бента България ЕООД.

Харесайте страницата ни във Facebook и ни 
последвайте в Instagram
Достигайте лесно и бързо до 
• Новини

• Вдъхновяващи визии

• Иновации

Facebook http://bit.ly/2Gj8r5B 
Instagram http://bit.ly/2YdsIUk 


