
Декоративна техника
„Дърво“

Декоративни техники

• Fassaden-Feinspachtel разреден с 15 % вода
• Histolith Antiklasur цвят SIENA 80
• Histolith Antiklasur цвят AMBER 5

Необходими продукти 
и разход

При проектирането на модерни сгради естествените повърхности като дърво са все по-предпочи-
тани.
Декоративната техника, имитираща дърво, ви дава възможност да създадете структуриран вид на 
дърво, което е трудно да се победи по отношение на естествеността. Чрез вариация в обработката 
и оцветяването дизайнерските възможности са огромни. 

• Валяк
• Овална четка
• Гъба
• Шалон/ четка за структуриране 

Инструменти

Топлоизолационна система Capatect. Структурата зависи от шаблона или четката, а 
цвета от вашия избор. 
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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

Fassaden-Feinspachtel се разрежда с 15% вода, като го нанасяте с валяк. Нанасяйте развномерно върху цялата по-
върхност. Структурирайте с шаблон или структурираща четка. Оставете да изсъхне за около 24 часа. 

Използвайте четка, за да нанесете лазурното покритие и оставете да изсъхне за 4 часа. 

След като топлоизолационната система е изградена, нанесете Fassaden-Feinspachtel, като слоя не трябва да е по-
плътен от 1-2mm.
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 Стъпка 3

Използвайте четка за лазура и нанесете по-тъмната цвят на повърхността. Протъркайте с мокра гъба. По този начин 
в дълбините на структурата ще останат по-тъмни нюанси, а по повърхността, ще е по светъл. 


