
MultiStruktur 
„Nebbia“

Декоративни техники

• MultiStruktur Fein около 300 – 500 g/m²/слой
• Metallocryl Interior около 100 ml/m²/слой

Необходими продукти 
и разход

Деликатно блестяща повърхност създаваща ефект на фина, метална мъгла. Леко структурираната 
повърхност на Capadecor® MultiStructure придава на стената допълнителна дълбочина, а различни-
те нюанси на Capadecor® Metalocryl, жизненост. Креативна техника, която предлага широка гама от 
цветови възможности.

• Валяк
• Четка
• Структурираща четка
• Маламашка Arte Twin
• Гъба и кофа с вода

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 с 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 Metallocryl Interior (3D Palazzo 200 MET) с четка и загладете с гъбата. Нанесете втори слой с  друг цвят (Palazzo 
155 MET) и обработете по същия начин. Втория цвят може да се нанесе веднага след първия или да изчакате да изсъхне.  
Ако нанасяте цветовете мокро върху мокро по-лесно ще направите корекции. 

Нанесете MultiStruktur с валяк, след което структурирайте повърхността с помощта на четка (във формата на хоризон-
тални ивици). Оставете за малко време, след което загладете леко с помощта на маламашка Arte Twin. Внимавайте да не  
загладите прекалено повърхността. 
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