
Capadecor ® StuccoDecor 
DI LUCE 

Интериорна декоративна шпакловка за получаване 

на повърхности с огледален блясък

Техническа карта 561

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Дисперсионна шпакловка за оформяне на интериорни повърхности с уникална блес-
тяща визия.

Характеристики • Водоразредима
• Полупрозрачна
• Огледален гланц без допълнително покритие
• Рационална и безопасна технология на нанасяне
• Възможност за тониране по системата ColorExpress 
• Възможност за почистване
• Добра дифузионна способност 

Опаковка 2,5l, 5l

Съхранение На прохладни места, но да се пази от замръзване. 

Степен на гланц В зависимост от степента на уплътняване – сатенен гланц до гланц

Цвят Бял, полупрозрачен.
Може да се тонира машинно в системата ColorExpress в около 1300 цвята от 3D или 
Caparol-Color картелите. Ако е необходима повече от една бака за една повърхност, 
всичкия материал трябва да се смеси и рабърка добре, за да се избегне появата на 
цветови различия. При поръчка на оцвтена смес в количества, надвишаващи 40l, про-
дуктът може да се достави фабрично оцветен в желания цвят, по заявка.

При цветовете с органични колоранти, като червено, жълто и оранжево, е възможно
обезцветяването на някои участъци подложени на слънчева светлина. Това явление 
може значително да се ограничи, ако се използва восъка StuccoDecor Wachsdispersion, 
но не може да се спре на 100%.

Технически данни • Плътност: ca. 1,45 g/ml.
• Дифузия на водни пари sdH2O: sd-Wert: 0,06 m.

Съпътстващи продукти • AkkordSpachtel fein
• CapaSol
• StuccoDecor Wachsdispersion

интериор 1 интериор 2 интериор 3 екстериор  1 екстериор 2
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Съвместимост съгласно 
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Техническа карта 561

Подходящи основи Интериорни повърхности: минерални мазилки от групи PII, PIII и PIV (гипсови мазил-
ки и готови за нанасяне шпакловки), гипс картон, гипсови строителни плоскости и 
бетонни повърхности.
Основите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества, да са равни и некон-
трастни. Спазвайте VOB, глава C, DIN 18363, алинея 3.

Подготовка на основата Нанесете един слой грунд DecoGrund или Haftgrund. След това нанесете 1-2 слоя 
шпакловъчна смес Akkordspachtel fein за постигане на качество Q4 (не се препоръч-
ват други шпакловъчни смеси), като веднага след изсъхване се шлайфа с шкурка с 
едрина от 200 до макс. 240. За изравняване на попивателната способност и за увели-
чаване на носещата способност, след това основата се грундира с CapaSol LF.

Инструменти За тази техника препоръчваме използването на неръждаема шпакла (шпакла с двой-
но прибиращо се острие) или венецианска маламашка за икономично нанасяне на 
StuccoDecor Dl LUCE. Шпаклата се шлайфа предварително с навлажнена курка (едри-
на 400- 600). Измиват се с вода веднага след ползване. 

около 80-100 ml/m2/слой. Точният разход се определя с проби. Разход

Условия за полагане Минимална температура на нанасяне: + 5°C температура на въздуха и основата

Време за изсъхване При температура от +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, изсъхва на по-
върхността след 30-60 минути. След 1-2 дни изсъхва в дълбочина и може да се нанася 
нов слой. По-ниските температури и високата влага на въздуха удължават времето на 
съхнене.

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Нанасяне Цялата повърхност се шпаклова с StuccoDecor DI LUCE в тънък слой. Нанася се въз-
можно най-малко материал.

Първи слой:
Нанасянето се извършва мокро върху мокро.
След изсъхване се отстранява излишния материал

Втория, евентуално трети слой: 
Вторият шпаклован слой се нанася по същия начин като първия.
Така се увеличава гланца на материала. Ако се налага, може да се нанесе трети слой, 
който да придаде огледален гланц. 

Полиране на повърхността:
След кратко изчакване или дори след изсъхване, повърхността
се полира с шпакла или с венецианска маламашка. Инструмента се поставя под ма-
лък ъгъл, изтегля се повърхността упражнявайки лек натиск. Така се получава глан-
цова повърхност, специфична за този материал.

Бележка: Полирането на повърхността с помощта на електрически уред за полиране 
би трябвало да се извършва само от опитен персонал, поради свързаните с това ри-
скове. Сравним гланц може да се получи при нанасяне на трети слой от материала и 
последващо полиране.

Съвет свързан с дизайна:
Красотата на шпакловъчната техника StuccoDecor DI LUCE се състои в завладяващото 
редуване на играта на светлини, получена от слоевете материал с различна дълбочи-
на и повърхностните отражения. За постигане на гланц не е необходимо нанасянето 
на допълнителен материал. Чрез промяна на работните техники, може да се постигат 
индивидуализирани оптични ефекти.

Бележка Повърхността покрита с StuccoDecor DI LUCE може да се почисти като замърсяванията 
се отстраняват веднага с влажна кърпа и вода. StuccoDecor Di Luce може да се пред-
пази от течности с помощта на защитен восък StuccoDecor Wachsdispersion. 
StuccoDecor Di Luce не може да се използва в зоните за готвене или на миене на съдо-
ве. Възможно е само, ако се вземат подходящи мерки, като защитата му със стъклено 
пано. 



Техническа карта 561

Техническа информация 561. Издание юли 2016 г.
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да 
ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, 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

Депониране Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат 
в пункт за събиране на стари бои/лакове, сухите остатъци от материала като строител-
ни отпадъци, общински или битови отпадъци.

Техническо съдействие ДАУ Бента България ЕООД 
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg; 
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg 
www.caparol.bg

        СЪВЕТИ

Съвети за безопасност Да се съхранява на недостъпни за деца места. Носете защита на дихателните пътища 
по време на шлайфане или полиране. Да се използва само на открито или в поме-
щения с добра вентилация. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 
При контакт с очите или кожата, измийте веднага с вода. Да не се изхвърля в канали-
зацията. Да не се разлива в околната среда. Допълнителни указания: вижте инфор-
мационния лист за безопасност на продукта. Съдържа: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 
2-метил-2H-изотиазол-3-он.

Състав Полиакрилат / винил ацетат, минерални пълнители, вода, добавки, консерванти (ме-
тил / бензизотиазолинон).

        ПРИЛОЖЕНИЕ


