
StuccoDecor Di Perla 
„Twin Style“

Декоративни техники

• Caparol Weissgrund около 100-120 ml/m²
• StuccoDecor Di Perla около 100-120 ml/m²/слой

Необходими продукти 
и разход

Декоративната техника „Twin Style“ е перфектната комбинация от дизайн и цвят. Stucco di Perla в 
комбинация с техниката на нанасяне на „Twin“ предлага на тази вече класическа декоративна тех-
ника, нова визия с перлен блясък.

• Валяк с къс косъм
• 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.

Основа
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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 двата цвята Di Perla (Rosso 12 и Rosso 18), с техниката на ArteTwin. Нанасяйте на петна в различни посоки, 
докато не се покрие цялата повърхност. 
Обработете повърхността с маламашка Arte Twin, за да придадете перления ефект. 

В зависимост от вашите предпочитания, повърхността може да бъде украсена с други цветови комбинации, като препо-
ръчваме да изберете близки тонове като интензивност, за да избегнете силни контрасти, които могат да бъдат неприятни. 
Крайният ефект зависи до голяма степен от избраната цветова комбинация и пропорцията на използвания материал.

Грундирайте повърхността с  предварително тониран Weissgrund (Rosso 12). Използвайте валяк с къс косъм. Оставете 
повърхността да изсъхне преди да пордължите с последващата стъпка. 
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