
ArmaReno 700
“Travertin”

Декоративни техники

• Putzgrund - около 250 g/m²/слой
• ArmaReno 700 - около 3.000–5.000 g/m²/слой
• Histolith AntikLasur - около 100–150 ml/m²/слой
• Histolith Silikat Fixativ - при необходимост
• Histolith Volltonfarbe SI - при необходимост

Необходими продукти 
и разход

ArmaReno 700 е суха минерална смес, с която може да постигнете уникални декоративни ефекти 
- визия на естествен камък, открит бетон, дърво, дори крокодилска кожа. Визията на естествения 
камък е все по-предпочитана, както в жилищното пространство, така и в офисното. Може да се по-
лучат повърхности различни по цвят, размер и структури. Възможностите на продукта за моделира-
не са неограничени. Всичко зависи от въображението ви. 

• Назъбена маламашка
• Маламашка със закръглени зъбци от 20mm
• Пластмасова четка за структуриране
• Венецианска маламашка
• Гумен ракел
• Нивелир
• Макетен нож
• Четка
• Гъба за заглаждане

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 най-малко 
на Q3. Всички останали повърхности трябва да се шпакловат. 
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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. 

 Стъпка 2

След частично изсъхване на повърхността (не напълно изсушена) се оформят каменните блокове, с всякакъв размер. 
Оформянето на фугите трябва да наподобява ъглите на естествен камък. 

Повърхността се грундира с Putzgrund, след което нанасяте ArmaReno 700 с назъбената маламашка. Загладете повърх-
ността с помощта на гумения ракел. Моделирайте повърхността с помощта на структурираща четка (трева) и веднага 
загладете с венецианската маламашка ArteTwin. Така ще оформите естествената структура на камъка. Наличието на 
малки дупки по повърхността са желателни. 
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 Стъпка 3

Нанесете Histolith AntikLasur в желан цвят, с помощта на четка. След това избършете повърхността. По този начин къде-
то има напуквания цвета става по-тъмен, а по-останалата повърхност по-светъл. Така се получава естествена визия на 
камък. 
Histolith AntikLasur може да се оцвети ръчно или в системата ColorExpress.


