
Capadecor® Stucco Eleganza

Дисперсионен материал, който осигурява полу 

лъскави повърхности и метален ефект

Техническа карта 914

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Шпакловъчна смес с копринена визия, на базата на дисперсии, за стилно декориране 
на интериорни стени. 

Характеристики • Лесен за обработка
• Интересна визия
• Надеждна и ефективна технология за обработка
• Негорим строителен материал от клас А2 съгласно DIN 4102

Опаковка 2,5l

Съхранение На прохладни места, предпазен от замръзване.

Степен на гланц Копринен-гланц

Цвят Метален ефект.
Тонира се в  ColorExpress по картел Caparol 3D. Оцветеният материал се смесва добре 
преди нанасянето. Специфичният модел зависи до голяма степен от цвета на масата 
на шпатулата и от избраната техника на нанасяне.

Технически данни • Плътност: ca. 1,2 g/ml.

Допълващи продукти • AkkordSpachtel fein
• Capadecor DecoGrund

интериор 1 интериор 2 интериор 3 екстериор  1 екстериор 2

+ + о - -

(-) не се препоръчва/  (о) препоръчва се при определени условия/  (+) препоръчва се

Съвместимост съгласно 
техническа карта № 606
Определяне областите на 
приложение

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчителни основи Интериорни повърхности: минерални мазилки от групи PII(варо-циментови) и 
PIII(циментови), PIV (гипс и готови гипсови шпакловки), гипс картон, гипсови плоско-
сти и бетонни повърхности.
Основата трябва да е чиста, суха и без разделителни вещества. Спазвайте VOB, глава 
C, DIN 18363, алинея 3.
За правилна подготовка на основите, моля вижте техническа карта № 650



Техническа карта 914

Подготовка на основата Грапавите повърхности, стените от гипс картон и всички и стени и тавани, изложени 
на странично падаща светлина, трябва да се подготвят по клас за качество Q4. След 
изсъхване,  повърхността се шлайфа междинно с шкурка с едрина от 200 до 240.

За изравняване на абсорбционната способност и за почистване на праха, повърхно-
стите се грундират с CapaSol LF. Повърхностите, отговарящи на клас за качество Q4, 
съгласно описанието, могат директно да се покрият с Capadecor DecoGrund.

Инструменти Препоръчваме да се нанася с валяк с къс косъм (10-12 mm), а за довършване – с ве-
нецианска маламашка, чиито краища се шлайфат предварително с навлажнена абра-
зивна хартия (едрина 400-600).

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

Време за изсъхване При температура между +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, продуктът из-
съхва на повърхността след 30-60 минути. След 1-2 дни изсъхва напълно и може дори 
да се чисти. По-ниските температури и завишената влага на въздуха удължават вре-
мето за съхнене. Почистете с вода и сапун. 

Депониране Обезвреждат се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат 
в пунктове за събиране на стари бои/лакове, сухите остатъци от материала – като стро-
ителни отпадъци, като битови отпадъци. 

        СЪВЕТИ

Съвети за безопасност Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се използва на открито и в помеще-
ния с добра вентилация. Да се избягва хранене, пиене или пушене по време на упо-
треба на продукта. При контакт с очите или кожата, измийте веднага с вода. Да не се 
изхвърля в канализацията. Не се допуска изпускане в околната среда. Инструментите 
се измиват веднага след ползване с вода и сапун. Да не се вдишват изпарения от про-
дукта. Използвайте комбинирани защитни филтри A2/P2.
Съдържа: 2-метил-2Н-изотиазол-3-он

Разход около 50 – 70 ml/m2/слой. Точните разходни норми се определят с проба. Stucco 
Eleganza задължително не се разрежда.

Бележка Инструкции за почистване и поддръжка:
Направете предварителен тест за почистване, като почистите малка пробна зона. 
Следите, появили се след опитите за почистване не могат да се отстранят. Възможно е 
повърхностите с нанесена Stucco Eleganza да са с лек ефект на кадифето. Това зависи 
основно от цвета.

Нанасяне Грундиращ слой:
Като грунд, Capadecor DecoGrund, се нанася с валяк в цвета на финишния слой и се 
заглажда с венецианска маламашка. При този етап да се избягва оставянето на пре-
калено дълбоки следи от маламашката.

Междинен слой:
Stucco Eleganza се нанася мокро върху мокро върху големи площи, с помощта на ве-
нецианска маламашка. Да се избягва преждевременно изсъхване на повърхността. 
Процеса на нанасяне на Stucco Eleganza, който се състои от два етапа, продуктът се 
нанася с валяк с къс косъм, и се заглажда с венецианска маламашка. В този етап ма-
териалът трябва да се положи в такова количество, така че повърхността да може да 
бъде завършена преди изсъхване.

Финишен слой:
Финишния слой се нанася по същия начин, като междинния слой. Този слой се 
шпаклова само от един работник, за да се избегнат разлики породени от индивидуал-
ния начин на работа.



Техническа карта 914

Техническа информация 914. 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

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

Състав Полиакрилат / поливинил ацетат, минерални пълнители, вода, добавки, консерванти 
(метил / бензизотиазолинон).


