
Stucco Wachsdispersion 
Brillanza

Декоративни техники

• Stucco Satinato около 30 g/m²
• Capadecor Effekt (PearlWhite/Switch Desert/Switch Lagoon) макс. 3 % 
• StuccoDecor Wachsdispersion

Необходими продукти 
и разход

Декоративната техника Brillanza е перфектната комбинация от красота и устойчивост. Върху Stucco 
Satinato нанасяте StuccoDecor Wachsdispersion, в комбинация с ефект по ваше желание, придавай-
ки на повърхността метален блясък или кадифено перлено усещане. 

• Двойна маламашка тип ПеперудаИнструменти

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за 
добрата адхезия на материалите. Техниката може да се прилага върху всички основи 
обработени със Stucco Satinato. 
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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

Нанасяйте мокро върху мокро. Не полагайте много вакса, за да не се получават отлагания. Изглаждайте повърхността 
многократно. След като изсъхне избършете повърхността с чиста кърпа, за да отстраните дребни остатъци от материала. 

Смесете StuccoDecor Wachsdispersion с избрания ефект (максимум 3%).  Разбъркайте добре до получаване на хомогенна 
смес.  Материалът се нанася с чиста маламашка. 
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