
CapaGold
„Linie“ 

Декоративни техники

• MultiStruktur Mittel около 600-700 g/m²/слой
• EffektGrund около 200 ml/m²/слой
• CapaGold около 150-200 ml/m²/слой

Необходими продукти 
и разход

Покритието от CapaGold в комбинация с EffektGrund се оформя в декоративна структура „Linie“ 
Тази комбинация придава по-интензивен блясък и благороден вид на стената, особено при подобна 
структура. В комбинация с многофункционалния MultiStruktur оформлението на повърхността може 
да се изгради по-различни начини. Получените повърхности са силно издръжливи и в допълнение, 
CapaGold и CapaSilber могат да се използват и на открито, върху композитни топлоизолационни сис-
теми.

• Валяк
• Четка
• Структурираща четка

Инструменти

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за 
добрата адхезия на материалите. Минималната степен на гладкост на повърхността 
трябва да отговаря на Q3. Всички останали повърхности, които не отговарят на из-
искванията 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 изсъхване на MultiStructure, цялата повърхност се покрива с ефектно покритие в цвят „GoldGrund“. Грунда се 
нанася с валяк, след което се оформя вертикално с четка. 

Нанесете MultiStructur  с валяк, след което оформете повърхността със структуриращата четка, още докато е мокро. 
Забележка:
За много високи стени, които не могат да се обработват вертикално с един ход, снадките трябва да се правят на 
различна височина, за да не се получи хоризонтална черта. 
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 Стъпка 3

След изсъхване, нанесете CapaGold с валяка и отново обработете с четката. Тази операция  трябва да се извърши два 
пъти, за да се получи равномерен външен вид на златен цвят.

Алтернатива: Възможно е CapaGold да се полага без EffectGrund, което ще направи повърхността леко прозрачна. В този 
случай пропуснете стъпка 2.  


