
Декоративна техника
„Accento“

Декоративни техники

• Топлоизолационна система Carbon/Carbon Extra 
• Carbon Fassadenputz K15 
• Accento-Spachtel 
• Accento-Finish

Шпакловка: 0,7-1,0 kg / m2 
Грунд слой: 1.2-1.5 kg / m2 (максимална дебелина на слоя 1 mm) 
Междинен слой:  0,2-0,3kg / m2 
Краен слой: 100 g / m2 
Точният разход на материал ще бъде определен на място, след реален тест.

Необходими продукти 
и разход

Творческа техника Accento позволява да постигнете многопластови повърхностни ефекти с прели-
ващи нюанси. Земните нюанси придобоват и триизмерен ефект. Accento винаги се повлиява от ин-
дивидуалното изпълнение на занаятчията и комбинацията от цветовете от използвания материал.

• Маламашка от неръждаема стомана
• Двойна маламашка
• Маламашка за венецианска мазилка

Инструменти

Основата е топлоизолационна система Carbon или Carbon Extra. Carbon Fassadenputz 
K15 се структурира. След изсъхване на мазилката, нанесете Accento Spachtel с помо-
щта на мистрия от неръждаема стомана. При прилагането на декоративната система 
трябва да се спазват общите правила за нанасяне на строителни материали, както и 
указанията за свързаните продукти в техните информационни листове.

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

След изсъхване на слоя от първия етап, нанесете Accento Spachtel с венецианска маламашка или такава от неръжда-
ема стомана. Техниката на размазване може да е на петна или чрез цялостно нанасяне. Окончателният вид на повърх-
ността зависи от следите от мистрия и ръката на апликатора. Нанася се слой с максимална дебелина 1 mm. Оставете 
да изсъхне поне 6 часа (в зависимост от обстоятелствата на околната среда, може би дори повече, обикновено 1 ден). 
Ако има детайли, които искате да отстраните, може да го направите като леко шлифовате повърхността.

Върху напълно сухата и структурирана повърхност нанасете Accento Spachtel (в желания нюанс). С нея ще запълните 
порите и ще получите гладка повърхност. След кратко време на изчакване, всички следи от изглаждане се отстраняват 
с абразивна шкурка. 
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Нанасянето на втори слой Accento-Spachtel се прави с помощта на специалната мистрия. Продуктът се нанася обилно 
върху повърхността, след което изтеглете до 0 (избягвайте струпването на материала). При този етап се създава поли-
раната повърхност. 
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Нанесете Accento-Finish - прозрачен или пигментиран (злато, сребро, мед) в зависимост от вашите предпочитания. 
Нанесете обилно върху цялата повърхност, след което загладете със специалната маламашка. Финалната визия зави-
си от начина на нанасяне и движенията на апликатора.


