
StuccoDecor®DI PERLA 

Декоративна шпакловка, с метално – копринени 

отблясъци за вътрешни помещения

Техническа карта EXL-CD010D

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Capadecor StuccoDecor DI PERLA – шпакловъчна маса с металически оттенък за ин-
дивидуално декоративно оформление на вътрешни стени и тавани. За висококачест-
вени вътрешни декоративни изпълнения в хотели, ресторанти, офиси, лечебни каби-
нети, домове и др. 

Характеристики • Екологична чиста
• Не съдържа разтворители и омекотители
• Водоразредима 
• С добра дифузия на водни пари
• Лесна за нанасяне
• Лесна за почистване и издържа на високо натоварване 

Опаковка 2,5l

Основа Полимерни смоли

Съхранение На сухо, прохладно място, защитено от пряка слънчева светлина и замръзване. Срок 
на съхранение в оригинални неотворени опаковки – минимум 2 години. 

Степен на гланц Сатенен гланц 

Цвят Сребърен – база, Златен – база

Capadecor Stucco DI PERLA се тонира по системата ColorExpress в 73 цвята, от които 
55 на сребърна и 18 на златна база. При ръчно тониране цялото количество трябва да 
се смеси едновременно, за да се избегнат цветови нюанси.

Технически данни Съгласно DIN EN 13 300
• Клас на мокро триене 2
• Зърнометрия – фина
• Плътност – ок. 1,0 g/cm³

Допълващи продукти CapaGrund Universal



Техническа карта EXL-CD010D

Подходящи основи Всички традиционни минерални основи, гипсокартон, твърди дървесни плоскости, 
здрави стари покрития. 

Подготовка на основата Основите трябва да бъдат здрави,сухи чисти и без разделящи субстанции. Основата 
трябва да е гладка. При необходимост за изглаждане да се използва Akkordspachtel 
fein. След това се грундира с CapaGrund Universal в цвят според избрания дизайн и в 
съответствие с техническото указание на продукта.

Строителни разтвори от групите P I, P II, P III: Здрави, нормално абсорбиращи осно-
ви се обработват с CapaGrund Universal. Абсорбиращи песъчливи основи обработете 
с един слой CapaSol LF. Силно абсорбиращи такива се обработват предварително с 
Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипсови основи и такива от групата P IV: Шлайфайте основата с подходящ абразив, 
обезпрашете и нанесете грундиращ слой CapaGrund Universal.

Гипскартон и гипсофазер: Прешлайфайте шпаклованите места и нанесете един слой 
за укрепване CapaSol LF. На силно попиващи повърхности нанесете предварителен 
слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. На нормално пиещи основи 
нанесете CapaGrund Universal.На места с петна от вода, или други водоразтворими 
пигменти предварително обработете с Caparol AquaSperrgrund.

Бетон: Бетонните повърхности трябва да се почистят от прах, циментово брашно или 
други разделящи субстанции в резултат на шлайфане, чрез подходяща обработка, 
съобразно нормативните изисквания. На силно абсорбиращи повърхности нанесете  
Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.На нормално абсорбиращи такива 
CapaGrund Universal.

Стари здрави покрития: Матови, слабо абсорбиращи, здрави покрития не се нуждаят 
от предварителна обработка. Гланцовите покрития се матират, чрез шлайфане, след 
което се обработват с един слой CapaGrund Universal.

Стари нездрави покрития: Напълно да се отстранят стари лакови покрития, стари 
дисперсионни бои и шпакловки без носеща способност. Попиващи и песъчливи таки-
ва да се обработят с CapaSol LF. Основи, покрити с минерални бои да се почистят ме-
ханично, обезпрашат и обработят с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan- Putzfestiger.

Покрития с бои на основа туткал: Измийте добре и нанесете Caparol-Tiefgrund TB или 
AmphiSilan- Putzfestiger.

Руфазерни или релефни хартиени тапети: Премахнете напълно тапетите, измийте 
лепилото и нанесете Caparol- Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Повърхности с никотинови отлагания, петна от мазнини, изсолявания и сажди: 
Петната от никотин, влага, сажди и мазнини предварително се почистват механич-
но с вода и почистващи препарати, след което основата се оставя да изсъхне добре. 
Обработва се с AquaSperrgrund.

Основи с дефекти: След съответната подготовка отстранете дефектите с помощта на 
шпакловката Caparol-Akkordspachtel, като ако е необходимо, грундирайте предвари-
телно.

Внимание: При работа с Caparol-Tiefgrund TB в помещението ще се появи типичен 
мирис на разтворител. Затова е необходимо да се осигури добра вентилация. На мес-
та, където това е нежелано или невъзможно, да се използва AmphiSilan-Putzfestiger, 
който е с много слаб мирис и без съдържание на ароматни вещества.

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Грундирайте с CapaGrund Universal в цвета, избран според финишното покритие. 
Нанасянето на StuccoDecor DI PERLA става със специален инструмент от неръждаема 
стомана със заоблени ъгли (шпакла за венецианска шпакловка).

Нанасяне
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Инструменти С вода, веднага сле приключване на работа.

Техническа информация EXL-CD010D. Издание септември 2015 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

Изграждане на покритието Етап 1: Равномерно нанесете Capadecor StuccoDecor DI PERLA в желания цвят, разре-
ден с 20% вода с помоща на валяк със среден до къс косъм. Разход на материал: ок. 
40 ml/m2.

Етап 2: Нанесете Capadecor StuccoDecor DI PERLA, неразреден с маламашката пълно-
площно върху обработвана повърхност. След кратко време преминете към структури-
ране до получаване на желаната визия. При обработката трябва да се получи харак-
терна кадифена повърхност. Разход - ок. 80 ml/m2.

Внимание: За избягване на застъпки обработвайте повърхности в една равнина нa 
един етап по метода „мокро в мокро”.

Разход ок. 120 – 150 ml/m2  за готово покритие. Точният разход се определя с пробно нанасяне.

Условия за полагане Минимална температура за нанасяне: + 5oС за материала, основата и въздуха. 
Относителната влажност на въздуха да не превишава  80%.

Време за изсъхване Ок. 24 часа при температура 20 oС относителна влажност на въздуха 60%. Между от-
делните работни етапи времето да е минимум 12 часа.При по-ниски температури и 
по-висока влажност времето за съхнене се увеличава.

Депониране За рециклиране се дават само празни опаковки. Течните остатъци да се третират като 
бои на водна основа, а сухите като битов отпадък. 

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. Да не се допуска попадане във водоиз-
точници, канали или почвата.

Гранична стойност за съ-
държанието на ЛОС

Категория на продукта (кат. А/а): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа не повече от 1 g/l 
ЛOC.

Състав Дисперсия на акрил-строл съполимер, пигменти минерални пълнители, вода, консер-
ванти.  


