
StuccoDecor Di Luce
„Marmor“

Декоративни техники

• Akkordspachtel fein - около 1800 g/m²/mm
• CapaSol LF - около 100 ml/m²
• StuccoDecor Di Luce - около 90 ml/m²

Необходими продукти 
и разход

Специалният външен вид на тази техника е комбинация от инструментите и начина на нанасяне на 
материала. Техниката придава блясък, гладкост и мраморна визия на повърхността.  
StuccoDecor Di Luce е полупрозрачен материал, който се нанася на две ръце върху цялата повърх-
ност. Блясъкът се създава по време на нанасянето на материала. Тази техника създава дълбочина 
и огледален ефект, въпреки тънкослойното нанасяне на материала.  

• Двойна шпакла
• Обикновена шпакла за поставяне на материала

И двата инструмента трябва да са от неръждаема стомана. Препоръчително е да се 
заострят добре, дори и да са нови. 

Инструменти

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за 
добрата адхезия на материалите. Степента на гладкост трябва да отговаря на Q4. За 
постигане на Q4 се нанася 1-2 слоя от шпакловката Caparol-Akkordspachtel fein. 

Основа
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Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед въз-
можността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с дру-
ги материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава 
купувача от задължението да провери преди закупуване  и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на 
конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта 
на приложението му. 
Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.
caparol.bg. Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се 
свържете с техническите ни консултанти. 
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Втория слой се нанася аналогично на първия. При заглаждане, без да оказвате голям натиск, материалът се  уплътнява 
и се появява гланц.  

StuccoDecor Di Luce се нанася върху предварително подготвена повърхност. Повърхността се шпаклова фино с Ak-
kordspachtel Fein; шлайфа се с абразивна хартия с големина на гранулите 220. След така подготвената повърхност се 
нанася слой грунд CapaSol LF. Така 
За нанасяне на продукта се използва двойна спакла. Нанасяйте материала по диагонали отгоре надолу или отдолу 
нагоре. Не се голямо количество материал и винаги мокро върху мокро. 

Забележка: Когато нанасяте материала винаги започвайте от границата на стената (таван, под и т.н.). Ако започнете от 
средата няма да получите желания мраморен ефект. Когато материалът свърши, нанесете с припокриване от там където 
сте приключили с нанасянето. 
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