
MultiStruktur
„Smokey Gold/Silber“

Декоративни техники

• MultiStruktur Fein около 500 – 650 g/m²/слой
• CapaGold oder CapaSilber около 100 ml/m²/слой
• Amphibolin около 120 ml/m²/слой

Необходими продукти 
и разход

MultiStructure „Smokey Gold/ Silver“ носи усещането на фасадна декорация, изградена с Accento-
Spachtel и Accento-Finish.
Разкошни, преливащи нюанси в злато или сребро, с лек или интензивен опушен сив ефект - много-
пластова, жива повърхност, създадена с MultiStructure и CapaGold или CapaSilber.

• Валяк
• Четка
• Маламашка ArteTwin 

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 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

Боядисайте с Amphibolin (3D Granit 5) и структурирайте с маламашка Arte Twin.

Нанесете MultiStructure Fine с помощта на валяк и структурирайте с мистрия ArteTwin. Поставете маламашката върху 
повърхността и движете по диагонал през цялата повърхност. След изсъхване повърхността може да се обработи с фина 
шкурка (P320), за да премахнете излишния материал.
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 Стъпка 3

Нанесете CapaGold или CapaSilber с валяк върху цялата повърхност и структурирайте веднага с Arte Twin. Правете ди-
агонални движения, следвайки движенията с които сте структурирали първия слой. По този начин ефекта ще създаде 
оптична дълбочина на покритието. 


