
Stucco Satinato 
„Parziale Stellato“

Декоративни техники

• Capadecor® DecoGrund - около 150 – 200 g/m² 
• Capadecor® Stucco Satinato - около 50 g/m² 
• Capadecor® Diamonds Gold или Silber - 2% добавен към Stucco Satinato

Необходими продукти 
и разход

Декоративна мазилка за кадифено-матови повърхности. Със Stucco Satinato може да постигнете 
разнообрази преливащи се структури и нюанси. 

• Валяк
• Четка
• Инструмент за венецианска мазилка

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. В помещения с лошо осветление се препоръчва Q4. Всички 
останали повърхности, които не отговарят на изискванията 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

Смесете Stucco Satinato (цветът от снимката 3D Ferro 10) с Capadecor® Diamonds Silber в съответното количество (на 
снимката 2%). Нанесете с венецианската маамашка. Използвайте две маламашки. Поставете материал върху едната 
маламашка, след което притиснете двата инструмента един към друг. Когато отделите двата инструмента има материал и 
по двете маламашки. Нанесете на тънък слой върху стената, като при всяко нанасяне сменяйте посоката. 
След като материалът на работната маламашка се изчерпа вземете материал от първата. 

Нанесете Capadecor® DecoGrund с помощта на валяк. в желания цвят. Цветът от снимката е Granit 20 (3D). Използвайте 
венецианската маламашка, за да загладите повърхността. Не прилагайте голям натиск. 
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