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„Filigrano“

Декоративни техники

• Capatect-ArmaReno 700 4,0 kg/m² 
• ThermoSan NQG 
• CarboSil Fassadenfarbe 

Необходими продукти 
и разход

Конвенционалната структурна визия се измества от нестандартните структурни визии. 
Фина и графично структурирана повърхност Декоративната техника Filigrano създава триизмерна 
визия. Това се дължи на изработката, при която издърпването на мистрия създава отличителни 
конструкции, а чрез промяна на нюансите могат да се постигнат разнообразни ефекти.

• Мистрия от неръждаема стомана с различни зъбциИнструменти

Декоративния ефект се изгражда върху топлоизолационна система Capatect. Може 
да се прилага и на закрито, върху минерални основи, носещи, P II мазилки, бетон, по-
върхности, покрити с боя, гипскартон. 
При прилагането на декоративната система трябва да се спазват общите правила за 
нанасяне на строителни материали, както и указанията за свързаните продукти в тех-
ните информационни листове.
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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 пълното изсъхване на покритието, нанесете висококачествена фасадна боя - ThermoSan NQG или CarboSil 
Fassadenfarbe, в желания нюанс.

След изсъхване на основата нанесете Armareno 700 с назъбената маламашка. Оформете фигурите по Ваш избор. 
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