
Calcino Romantico 
„Metallucente“

Декоративни техники

• Caparol Haftgrund EG около 150 – 200 ml/m²/слой
• Calcino Romantico  около 600 g/m²/слой
• CapaSol RapidGrund  около 120ml/m² 
• Metallocryl Interior  около  75 ml/m²/слой

Необходими продукти 
и разход

Декоративна техника Calcino Romantico „Metallucente“ създава ефект на повърхност с визия на 
бетонна повърхност с метална глазура.

• Венецианска маламашка
• Валяк
• Гъба

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 на Q4. За
постигане на Q4 се нанася 1-2 слоя от шпакловката Caparol-Akkordspachtel fein. 
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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

Нанесете втори слой и загладете отново. Уверете се, че цялата повърхност е добре покрита и няма видими „несъвър-
шенства“. Изчакайте материалът да стегне леко, след което оформете специфичните за бетонната повърхност фуги. 
Внимавайте да не правите дълбоки фуги. Оставете да изсъхне добре преди следващата операция. 

Обработете цялата повърхност с CapaSol RapidGrund. Изполсвайте гъба. Оставете да изсъхне, след което нанесете на 
тънък слой Metallocryl Interior (Papaya 65 MET). Да се обработва мокро върху мокро.

При необходимост може да нанесете втори слой Metallocryl Interior в друг нюанс ( Palazzo 160 MET), като спазвате същата 
технология. 

Първата стъпка се извършва с тониран материал (3D цвят Venato 40). Calcino Romantico се нанася върху цялата 
повърхност, като предварително повърхността е грундирана с Haftgrund EG. Материалът се обработва с венецианска 
маламашка. Оставете повърхността да изсъхне напълно преди следващата стъпка.
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