
Декоративни техники Caparol
за интериорно приложение
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Capadecor Crystal Effekt

Capadecor Crystal E�ekt е прозрачен интериорно покритие за създаване 
на кристални ефекти със златни, сребърни и многоцветни отражения. 

Подгответе основата в жела-
ния от Вас цвят.

Върху напълно сухия основен 
слой Crystal E�ekt се нанася с четка 
или валяк. 
Преди нанасяне материала се 
разбърква старателно.

За по-интензивен ефект нанесете 
2ри слой.

Характеристики
• 
• Лесен за почистване
• Лесен за нанасяне
• Екологичен
• Висока устойчивост на износване
 

Финиш
• Мат

Разход
•  160-170 ml/m²/ слой

Разфасовка
• 1 l

Цвят
• Прозрачен с блестящи частици 

Нанасяне
Основата трябва да е чиста и да не е компрометирана. 
Препоръчва се основата да е актилна боя.

Без разтворители
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Capadecor Antique Effekt

Безцветен лак на водна основа, който се използва като междинен слой. 
При контакт със следващия слой (интериорна боя) образува пукнатини, през които 
се вижда цветът на основния слой. Използва се като декоративен материал за интериора.

Основата трябва да бъде боядисана 
в желан цвят. След като изсъхне 
нанесете Antique E�ekt  с четка или 
валяк. Колкото по-плътен слой 
нанесете, толкова по-видим е 
ефектът на напукване. 

След изсъхване на  Antique E�ekt 
нанесете финишен слой боя, в желан 
цвят. Ефектът на напукване започва 
след около 1 минута. 
(Препоръчва се боя Amphibolin)

Характеристики
• Без миризма
• На водна основа
• Екологичен
• Лесна за нанасяне

Разход
•  120-125 ml/m²/ слой

Финиш
• Зависи от финишния слой

Разфасовка
• 1 l

Цвят
• Безцветен

Нанасяне

След като започне да се напуква, 
повърхността вече не може да се 
обработва. 
За да се увеличи стабилността, 
след изсушаване може да се нанесе 
слой прозрачен лак на водна основа.

Зависи от крайния слой

Основата трябва да е чиста и да не е компрометирана.
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Основата се подготвя като се 
боядисва с грунд боя Putzgrund 
или Weissgrund. 

Двата компонента се нанасят после-
дователно върху основата. Използвайте 
четка.  Може да моделирате нюансите. 
Нанесете повече от цвета, който искате. 
Също може да се нанасят  вертикално, 
хоризонтално или напречно.

Загладете с чиста четка, за да се 
отстранят излишните камъчета.  

Capadecor Rost Effekt
Capadecor Rost E�ekt е двукомпонентен продукт, за създаване на декоративни 
повърхности, подобни на ръжда. За интериорно приложение.

Характеристики
• Слаб мирис
• Устойчивост на почистване
• Лесен за нанасяне
• Водоразредим

Финиш
• Преливащ 

Разход
• 100-120 ml/m²/ слой

Разфасовка
• 1 l / 0.5 l

Цвят
• Maro/ Portocaliu.

Нанасяне
Основата трябва да е чиста и да не е компрометирана. Препоръчва се нанасяне на грунд боя.
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Capadecor Art Nobile
Гланцова интериорна боя, с метален ефект и кварцов пясък. Използва се за 
интериор. Препоръчва се за  представителни пространства, търговски центрове, 
офис комплекси, банки, застрахователни компании, дискотеки и др.

Основата се подготвя като се боядисва 
с грунд боя Putzgrund или Weissgrund. 

Изчакайте основата да изсъхне, след 
което нанесете на кръст с четка. 

Загладете с чиста четка, за да се 
отстранят излишните камъчета.

Характеристики
• Слаба миризма
• Устойчив на почистване
• Водоразредим
• Лесен за нанасяне
• Тонира се в ColorExpress

• Преливащ
Финиш

Разход
•  100-120 ml/m²/ слой 

Разфасовка
• 1.25 l

Цвят
• Сребърен. 

Стандартен нюанс Venato 45 MET

Нанасяне

Основата трябва да е чиста и да не е компрометирана. Препоръчва се нанасяне на грунд боя.
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Capadecor Arte Dolce
Матова дeкоративна техника, с фини цветни частици. За интериорни повърхности.

Характеристики

Приложение

 
• Тонира се в ColorExpress
• Матов ефект
• Лесен за нанас
• Устойчивост на мокро триене клас 2
• Минимален “ефект на писане”

Грундирайте основата с Capadecor 
DecoGrund (разреден с 10% вода) 
или Weissgrund. Грунда трябва да е 
оцветен в нюанса на финишния слой. 
Нанесете с валяк.  

Arte Dolce се нанася неразреден, 
в желания нюанс, с кръстосани 
движения с помощта на четка с 
къс косъм. 

Следващият слой се нанася по 
същия начин.

Финиш
• Мат

Разход
• 100-120 ml/m²/ слой

Разфасовка
• 2.5 l

Цвят
• Бял

Основния слой трябва да е чист, здрав и без компрометирани елементи.
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Capadecor Arte Velvet
Capadecor Arte Velvet е декоративна техника, специално създадена за интериорни 
повърхности. Продукта съдържа в себе си светли непигментирани частици, които 
създават уникална визия и триизмерен ефекти.

Характеристики

Приложение

•

 

Съдържа светли акрилни люспи

• Водоразредим
• Устойчивост на мокро триене клас 2
• Може да се почиства с леки препарати
• Тонира се в  ColorExpress
• Разнообразие на нюанси

Финиш
• Мат

Разход
•  160-180 ml/m²/ слой

Разфасовка
• 2.5 l

Цвят
• Прозрачен с частици

Нанасете тонирана грунд боя 
Capadecor DecoGrund (разреден 
с 10% вода) или Weissgrund. 
Използвайте валяк. 

Изчакайте основата да изсъхне леко, 
след което загладете повърхността с 
мистрия ArteTwin. По този начин ще 
раздробите светли частици. 

Основата трябва да е чиста и да не е компрометирана.

Arte Velvet може да се нанася 
с валяк с къс косъм или с четка.



8

Capadecor Stucco Eleganza
Capadecor Stucco Eleganza е копринена дисперсия маса за декориране на интериорните стени. 
С нанасянето на този продукт се получават повърхности с полу-лъскав вид и метален ефект. 
Елегантен, с нежен блясък, лесен за нанасяне, гарантиращ перфектни резултати.

              
                

Приложение

Използвайте грунд боя DecoGrund,
в същия оттенък като този на 
крайния слой. Нанесете с валяк и 
обработете с маламашка за вене-
цианска мазилка. 

Stucco Eleganza може да се нанася 
мокро върху мокри, върху големи 
повърхности. Използвайте малама-
шка за венецианска мазилка.  
Не сушете повърхността, а я оставете
 да изсъхне самостоятелно.

Крайният слой се нанася като 
междинния. Финишния слой се нанася 
само от един човек, за да се избегнат 
разлики в техниката и да има еднаквост 
в крайната визия. 

Характеристики

•
 

Лесен за нанасяне
•
 

Тонира се в системата ColorExpress
• Придава уникална визия на помещението

Финиш
• Лъскав

Разход
• 50-70 ml/ m²/ слой

Разфасовка
• 2.5 l

Цвят
• Кремаво метален

Основата трябва да е чиста и без наранявания. Да е подготвена до степен Q4.
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Capadecor ArteLasur

Capadecor ArteLasur Color

Capadecor ArteLasur е специална декоративна техника, с атрактивен естетичен вид. 
За декориране на  гладки или леко структурирани интериорни повърхности. Лазура е 
съставена от бели частици, под формата на люспи. Не се оцветяват. Благодарение на техниката 
на нанасяне, тези частици придават специален външен вид. Нисък разход. 

Интериорна декорация, която съдържа цветни люспи. 
Предлага се в 3 стандартни нюанса: Ferrara, Grosseto и Livorno.  
Цветните люспи и перленият блясък на ефектните пигменти придават 
уникална визия на помещението. 

Характеристики

Характеристики Приложение

Нанасяне

•
 

Водоразредим
• Устойчив на мокро триене
•
 

Лесен за нанасяне

•
 Висока устойчивост на механично натоварване•
 Тониране в ColorExpress /350 цвята/

• Diluabilă cu apă;
• Ecologică;
• Clasa 2 de lavabilitate;
• Aplicare ușoară;
• Rezistență ridicată.

Продуктите, използвани като междинен 
слой, са: 
•  Weissgrund, нанася се с валяк за гладки 
повърхности
•  Putzgrund, нанася се с четка за леко 
структурирани повърхности
 •  Metallocryl интериор, нанася с валяк 
•  MultiStruktur, нанася се с мистрия за 
структурирани повърхности
Lazura се нанася равномерно с помощта 
на овална четка с мек косъм. 
За перлен ефект можете да добавите 
пигменти с ефект Capadecor, Perlatec Silber 
/ Gold или Pearl White.

 

Продуктите, използвани като междинен 
слой са: 
•  Weissgrund Caparol, нанася се с валяк за 
гладки повърхности
•  Putzgrund Caparol, нанася се с четка 
•  Metallocryl Интериор, нанася се с валяк
•  MultiStruktur, нанася се с мистрия за 
структурирани повърхности
•  Лазура се нанася равномерно с помощта 
на овална четка с мек косъм 
За постигане на перлен ефект могат да се 
добавят ефектните пигменти Capadecor 
Switch, Perlatec Silber / Gold или Pearl White.

Нанесете грунда с четка
с мек косъм. Движенията 
са показани на картинка-
та.

Нанесете цветния про-
дукт както е показан на 
картинката.

Използвайте четка, за да
загладите, 10 минути по-
късно.

Тонираният междинен 
слой се нанася с валяк 
или четка.

ArteLasur Color се нанася в 
един слой, чрез кръстосани 
движения, с помощта на 
четка.

 

Финиш
• Мат

Финиш
• Мат

Разфасовката
• 1 l, 2.5 l,  5 l

Разфасовка
• 2.5 l

Цвят
• Прозрачен с бели частици.

Цвят
• Прозрачен с цветни 

люспи (3 цветни варианта: 
Ferrara, Grosseto и Livorno. 
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Capadecor ArteTwin
Capadecor ArteTwin е многоцветна декоративна техника за интериор. 
Поради множеството възможности за комбиниране на материала и 
различните техники на работа, финалната визия може да е много 
разнообразна.

Характеристики

Нанасяне

• Gata pregatită de aplicare;
• Ecologică, fără miros, fără solvenţi;
• Nuanțabilă în sistemul computerizat 

ColorExpress (în cca. 300 de culori din 
paletarul Caparol 3D-System Plus);

• Rezistentă la curăţare.

След подготовката на носещия слой, нанесете междинен слой от бяло Indeko-Plus, Weissgrund или Caparol Putzgrund. 
ArteTwin е характерен с едновременното прилагане на два или повече компонента. Материалът се нанася на два слоя, 
спазвайки пропорциите и работната техника по време на цялата операция. По желание, слой от ArteTwin E�ect Silber / Gold 
може да се нанесепо цялата повърхност, като финишен слой. По този начин се придава на повърхността допълнителен 
перлен ефект. За нанасянето се използва се само маламашка ArteTwin.

Етап 1:
Междинния слой се 
нанася с четка. 

Етап 2:
Материалът се нанася с
специална мистрия Arte 
Twin.

 

Етап 3:
Материалът се нанася 
на петна в различни по-
соки. 

Етап 4: Отделните петната 
се хомогенизират .

Етап 5: …и се оформят 
според желанието. 

Етап 6:
Накрая може да нанаесете 
ефекти Gold или Silber. Това ще
придаде блясък на покритието
и едновременно с това ще го
направи по-устойчиво.

Финиш
• Мат (ArteTwin Basic).
• Металик

Разфасовка
• 5 l, 10 l (Basic); 2.5 l .

Цвят
 ArteTwin Basic: Бяла паста с непигментирани 

бели люспи;

 A  
 Златна / сребърна паста с бели люспи.
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Ръчното приложение на продукта позволява да се получат индивидуални структури. 
По този начин, всяка декорация получава уникална нотка. Играта на сенките се развива чрез цветовете и структурата 
на повърхностните нюанси. Копринения блясък на повърхности придава елегантен и луксозен вид.

Capadecor StuccoDecor DI PERLA е декоративна смес с перлено-метални отражения. 
Предназначена за интериорни пространства. Придава коприненият блясък на декорираните 
повърхности.

Приложение

Етап 1:
Основния слой се грундира според изискванията. Ако е необходимо, основата може 
да се шпаклова с  Akkordspachtel fein или mittel, така че да се премахнат напуквания и 
дефекти по повърхността. Шлайфа се и се почиства. 

Етап 2:
Грундирайте с Weissgrund 
в същия нюанс като 
StuccoDecor DI PERLA

Етап 3:
Нанасете  първи слой
StuccoDecor DI PERLA 
в избрания цвят, разреден с 
прибл. 20% вода. 
Използвайте валяк или средна 
маламашка. .

Етап 4:
Втори слой StuccoDecor 
DI PERLA се нанася, нераз-
редена, с помощта на мала-
машка,  до покриване на 
цялата повърхност.

Етап 5:
След около 3 мин.  се заглажда 
още веднъж,  до получаване на 
желаната визия.

Capadecor StuccoDecor DI PERLA
Gold/Silber

Повърхности
•  Без разтворители и пластификатори
•  Водоразредим
•  Лесно нанасяне
•  Устойчивост на механични натоварвания
• Тониране в ColorExpress 85 цвята; разно-

образието  на цветовете се определя
от базата - Златна или Сребърна.

Финиш
• Лъскав/ Матов

Разфасовка
• 1.25 l, 2.5 l

Цвят
• две бази - златна и сребърна
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Capadecor StuccoDecor Di Luce
StuccoDecor Wachsdispersion
StuccoDecor Di Luce е декоративна техника за интериор, която придава на повърхността 
огледална визия. Изключително гладна и фина, която в съчетание с добро осветление, 
може да придаде уникална визия на дома Ви. 

Приложение
Етап 1:  
Препоръчва се грундирането с Caparol Weissgrund. Ако е необходима основата се шпаклова с Akkordspachtel
(не се препоръчват други смеси). След изсъхване, ако е необходимо, повърхността се шлифова, обезпрашава и 
грундира с CapaSol LF.

StuccoDecor Wachsdispersion
Дисперсия на восъчна основа, която подобрява оттенъка и блясъка на повърхността. За да се гарантира правилното й 
нанасяне, крайният слой StuccoDecor Di Luce трябва да е добре изсъхнал /поне 2 дни/.  Преждевременното нанасяне на 
восъчния слой може да доведе до промяна в цвета. Прилага се по същия начин като StuccoDecor Di Luce, с помощта на 
венецианска маламашка. Продуктът се нанася неразреден върху цялата повърхност, след което излишъкът се отстранява. 
След изсъхване повърхността може да бъде почистена с помощта на мека кърпа.

Характеристики

•
 

Водоразредим
•
 

Без разтворители
• Силен блясък
•
 

Лесно приложение,
• Икономичен разход
• Тонира се в ColorExpress /над 1300 нюанса/
•

 

Устойчив на почистване
•

 

Висока дифузия и абсорбация

Финиш
• Ярък

Разфасовка
• 2.5 l, 5 l

Цвят
• Полупрозрачен

Етап 2:
Нанесете тънъл слой от 
продукта по цялата повърхност. 

Етап 3:
Слоевете се работят мокро 
в мокро. След изсъхване 
следите от маламашката се 
заглаждат.

Етап 4:
Свързващия слой се нанася 
по същия начин. 
Под ъгъл и с малък натиск.

Етап 5:
Така се получава лъскавата
повърхност, която е харак-
терна за тази техника.
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Capadecor Stucco Satinato
Capadecor Stucco Satinato е дисперсионна смес за висококачествена интериорна 
декоративна техника. С помощта на Stucco се получават сатенени повърхности. 
Stucco Satinato е лесен за нанасяне, създава уникална визия подходяща за пред-
ставителни помещения – шоуруми, галерии и др. 

Характеристики

•
 

Лесен за нанасяне
•
 

Предлага се в наситени цветове
• Економичен разход
•
 

Тонира се в ColorExpress в над 
1300 нюанса

Разход
•  80-100 ml/m2/слой

Разфасовка

Фаза 1:
Повърхността се шпаклова с Akkordspachtel Fein. След изсъхване,  повърхността се почиства и обезпрашава и се 
обработва с  Capasol LF.

Фаза 2:
Stucco Satinato се нанася на тънък слой по цялата повърхност.

Фаза 3:
След 4-6 часа се нанася второто покритие от Stucco Satinato, използвайки същата техника на нанасяне.

Нанасяне на слой 1.  Нанасяне на последния слой 
Stucco Satinato.

Визията на повърхността след 
изсъхване

• 2.5l, 5l

Маламашка за венецианска мазилка

Приложение - пълна информация можете да намерите в техническия лист
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Capadecor Calcino Romantico
Calcino Romantico е продукт за интериорна декоративна техника, на минерална основа. 
С помощта на продукта Calcino Romantico могат да бъдат направени множество видове 
повърхности в различни нюанси, от имитации на естествен камък до повърхности, 
имитиращи бетон.

Характеристики
• Минерална основа
• Готов за нанасяне
• С вид на естествен камък
• 
• Добра дифузионна способност
• Лъскав или матов
• Предлага се в над 180 нюанса

Calcino Romantico “Authentico”

Етап 1:
Нанесете слой Calcino Romantico, като го разнесете по цялата повърхност, в желания нюанс. Той се простира до 
дебелината на гранулата и е структуриран според модела, избран от препоръчителните варианти. Този слой трябва 
да се изсушава най-малко 12 часа, за да се избегнат проблеми с адхезията на следващия слой.
Етап 2:
Повтаря се етап 1 и се оставя да изсъхне добре. 

Импрегниране:

Calcino Romantico  “Grigio”

Calcino Romantico “Travertino” Calcino Romantico “Puristico”

Разфасовка

Цвят
•  7.5 kg, 15 kg.

•  Бял
Приложение – 

Четка за структуриране Маламашка за полагане

Фина

След 3 до 6 дни повърхността може да се импрегнира  с Calcino-Imprägnierpaste.
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Capaver K Glasgewebe

Минерални тапети от фибростъкло, със структурирана повърхност, за декориране на 
интериора на помещения с интензивен трафик. Чрез комбиниране на структурните тапети 
с други продукти, може да се постигне уникална визия на помещението. 

Характеристики
 

• Специални оптични ефекти се получават чрез нанасяне 
на различни материали (бои, Capaver Finish); 
• Запазва размерите си, устойчив е на влага, не набъбва, 
не гние; 
• Има способността да укрепва и покрива пукнатините по 
повърхността на стената; 
• Устойчив на измиване, надраскване и удари; може да се 
почиства; Има дифузионна и абсорбционна способност, 
трудно се възпламенява.

 

Разфасовка
• 50 x 1 
•  25 x 1
 

Приложение
• Информация може да намерите в 

техническия лист на продукта

Capaver K Glasgewebe 
модел 2440 K

Capaver K Glasgewebe 
модел 2180 K

Capaver K Glasgewebe 
модел1100 K
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Capadecor Metallocryl Interior
Дисперсионна боя с метален блясък, за структурирани интериорни повърхности. 
Препоръчва се за представителни пространства и специални естетически акценти в офис 
комплекси, банки, застрахователни компании, жп гари, клубове и други подобни.

Приложение

Етап 1:
Нанесете междинен слой от тониран 
амфиболин в същия нюанс като 
металната боя, която ще се нанася.

Етап 2:
Нанесете неразреден слой от 
Capadecor Metallocryl (или раз-
реден с максимум 5% вода), 
равномерно по цялата повърхност

Етап 3:
Нанесете финишния слой равномерно 
в една посока, с неразреден (или раз-
реден с максимум 5% вода) Capadecor 
Metallocryl Indoor.

 

Преди нанасяне Metallocryl Interior се хомогенизира, за да се получи добро разпределение на алуминиевите 
пигменти. Хомогенизацията да се повтаря периодично по време на полагането. Може да се нанася с четка или 
валяк. Следите от ролката трябва да се изгладят, като се избягва припокриването. Препоръчва се използването 
на валяк с дължина 12-16 mm, със заоблени краища, което позволява хомогенно нанасяне и избягва натрупването 
на материал в краищата на валяка. Особено атрактивни ефекти могат да се получат върху плоски повърхности, ако 
след прилагане на Metallocryl Interior се мине с четка по повърхността в различни посоки.  
Забележка! Ако тези инструкции не се спазват, следите от мечето ще бъдат видими! 
Не използвайте матовите бои като междинен слой! Препоръчват се Amphibolin и SeidenLatex. 

Прилага се само върху структурирани повърхности! Върху гладки повърхности Metallocryl Interior не може да се 
нанася равномерно, без да се виждат следи от валяк или четка. По-долу са показани варианти на препоръчителни слоеве:

Metallocryl Metallocryl 
MultiStruktur вертикално

Metallocryl Metallocryl 
StreichPutz 

Metallocryl 
Putzgrund кръгообразно

Характеристики
• Водоразредим
• Eкологичен , без неприятна миризма
• Метален външен вид
• Устойчив на мокро триене
• Добра дифузионна способност

Финиш
• Ярък 

Опаковка
• 2.5l; 5 l, 10l

Цвят
• Металик RAL 9006, стандартен нюанс Venato 45 MET
• Capadecor Metallocryl Interior се тонира в ColorExpress
•

 

Метални нюанси по RAL
• Нюанси по картел 3D System plus.
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Capadecor CapaGold/Silber
Capadecor EffektGrund
Металните бои CapaGold и CapaSilber, заедно със специалния грунд 
E�ektgrund, осигуряват естествен, чист, сребрист или златист цвят на повърхно-
стите. В зависимост от техниката, която прилагате ще получите различни 
повърхности.  

      

        
          

 

Характеристики

• Много добра покривност; плътни цветове
• Може да се прилага в интериора и екстериора 

върху термоизолационни системи
•
 

Устойчиви на атмосферни влияния и UV лъчи
• Бързо изсъхва
• Устойчиви на мокро триене

Финиш
• Ярък или матов, зависи от приложението

Разфасовка
• 2.5 l, 5 l

Цвят
• Златен/ Сребърен

Приложение

Етап 1: На предварително подготвената повърхност, в съответствие с изискванията на поддържащия слой, 

Варианти на приложение CapaGold:

Capadecor CapaGold/Silber:
Етап 2:  

 Преди нанасянето и периодично по време на приложение, CapaGold и CapaSilber се хомогенизира добре. 
Материалът се нанася с валяк или мистрия ArteTwin, в зависимост от структурата на носещия слой и желания 
външен вид. Ако използвате валяк да е с косъм 12-16 mm.
CapaGold / CapaSilber трябва да се нанася равномерно върху повърхността и след това да се обработва с валяк 
в една посока, за да се осигури равномерна ориентация на металните пигменти. CapaGold / CapaSilber се 
препоръчва да се прилага върху структурирани повърхности. В случай на нанасяне върху гладки, фино 
структурирани повърхности, материала се нанася с четка мокро по мокро. Използва се мистрия ArteTwin.

2x CapaGold  четка 2x CapaGold валяк
S

2x CapaGold 
Caparol FassadenPutz K20, 
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Capadecor DecoLasur
Glänzend/Matt 
Гланцов / матов лак на базата на дисперсия, за декоративни облицовки на г
ладки или структурирани вътрешни повърхности. Може да се използва като 
декоративен слой на тапети от фибростъкло FantasticFleece, но също така и на 
MultiStruktur, Putzgrund и StreichPutz.

.

Приложение
Препоръчителни слоеве за декорация: Putzgrund Caparol, Multistruktur и StreichPutz (с мистрия) и тапети FantasticFleece. 
Lazura може да се нанася с четка или естествена гъба, в зависимост от желания финишен вид. Не се препоръчва нанасянето 
върху основи, покрити с матови бои. Lazura се разрежда с около 15-20% вода, за да се получи оптималната консистенция 
на приложение.

Нанасяне на Putzgrund 

DecoLasur Matt 
StreichPutz 

DecoLasur Matt 
MultiStruktur Mittel

DecoLasur Glänzend
Putzgrund 

DecoLasur Glänzend 
тапети FantasticFleece, 

модел Legra

Нанасяне на Lazură 
(разреждане от 5-20% )

Заглаждане с четка Финален резултат

Характеристики

•

 

Прозрачен

• Устойчивост на мокро триене
• Хидрофобен характер и дифузионна способност
• Водоразредим, екологичен, без лоша миризма
•
 

Тониране в ColorExpress

 

Финиш
• Ярък/ Мат

Цвят
• Прозрачна

Разфасовка
• 1.25 l, 2.5 l; 5 l
• 2.5 l; 5 l; 10 l 
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Capadecor Perlatec, Switch  
Pearl

Пигментите Capadecor E�ekt предлагат изцяло нова перспектива в интериорния дизайн. 
Метален, перлен или многоцветен блясък придават уникален визуален ефект на повърхността. 
Варианти на пигментите:
Многоцветни: 
Pearl White
Хамелеон: 
Switch Desert; Switch Lagoon; Switch Tropical
Едноцветни:
Perlatec Silber; Perlatec Gold

Приложение
Желаното количество пигмент, между 1 и 5%, се смесва с вода, докато се получи паста, която се разбърква 
минимум 2 минути. Количеството вода не трябва да надвишава 3 пъти количеството на  пигмента. 
Пример: 50 g ефектен пигмент се смесва с максимум 150 ml вода, след което получената паста се добавя към 
желания продукт.

DecoLasur Glänzend + 3% Switch 
Desert, боя Amphibolin, 
цвят Cameo 125

DecoLasur Glänzend + 3% Pearl 
White, боя Amphibolin, 
цвят Palazzo 150

DecoLasur Glänzend + 2% Switch 
Tropical, DecoGrund 
цвят Tundra 35

Перли с перлен блясък, използвани като добавки в продуктите: DecoLasur Glänzend, 
ArteLasur и ArteLasur Color. 
Те взаимодействат с нюанса, придавайки перлено-метални ефекти.
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Характеристики
• Сух пигмент за интериорна употреба
• Блестящ ефект и при матови повърхности
• Индивидуално решение за количеството блясък

Приложение
Capadecor Diamonds може да се използва заедно с ArteLasur, ArteLasur Color, ArteDolce, ArteVelvet, DecoLasur Glänzend, 
DecoLasur Matt, PremiumColor или VarioPutz. Продуктите, в които е добавен Capadecor Diamonds, трябва да се прилагат 
в рамките на седмица. Перфектното приложение не може да бъде гарантирано след дълъг период на съхранение.

Разход
• Максимум 3% от Capadecor Diamonds се добавят към допълнителните продукти.

Цвят
• Блестящо сребро

Разфасовка
• 75 g.

Capadecor Diamonds
Capadecor Diamonds е пигмент за създаване на диамантен блясък. 
За интериорна употреба. Подходящ за съчетаване с  Capadecor или
боя PremiumColor.

DecoLasur Matt цвят Lazur 175  
 + 3% Diamonds,  Putzgrund 

PremiumColor цвят Papaya 5 
+ 3% Diamonds

Arte Dolce цвят Patina 40  
+ 2% Diamonds,  

Weissgrund цвят  Patina 50
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