
StuccoDecor DI PERLA
Dekoratyvinis glaistas, suteikiantis paviršiams metalinio atspalvio efektą

Kokybės standartas



Rafinuotam, pretenzingam dizaino projektui 

įgyvendinti įmonė „Caparol“ siūlo dekora-

tyvinio interjero patalpų paviršių srities 

naujovę – „StuccoDecorDI PERLA“.

Naujajam glaistui „StuccoDecorDI PERLA“ 

būdingas išskirtinis mirguliuojamo metalinio 

blizgesio ir aksomo įspūdis. Tai leidžia kurti 

individualų, šiuolaikišką dekoratyvų paviršių, 

galintį papuošti ne tik darbo, bet ir namų aplinką.

Prislopintas matinis blizgesys kuria elegancijos ir 

prabangos atmosferą.

Šio glaisto esama daugiau nei 70 atspalvių. 

Būtent spalvų įvairovė leidžia jį naudoti ne tik 

akcentams, bet ir kurti bendrą unikalų, stilingą, 

rafinuotą interjerą.

Dekoratyvusis glaistas „StuccoDecorDI PERLA“ 

yra dviejų pagrindinių spalvų: sidabrinės ir 

auksinės. Kiekviena iš jų turi išskirtinių ypatybių. 

Pavyzdžiui, sidabrinės spalvos atspalviai padeda 

kurti ramybės, atsipalaidavimo, vėsos ir gaivos 

įspūdį, o auksiniai atspalviai labiau asocijuojasi 

su šiluma, harmonija, Viduržemio jūros nuotaika.

Glaistas dengiamas rankomis – taip gaunama 

savita, nepakartojama, unikali paviršiaus faktūra. 

O spalvų ir šešėlių žaismas nepaliaujamai stebina 

– skleidžiasi vis nauji spalvų niuansai.

Naudodami „StuccoDecorDI PERLA“, kurkite 

nepakartojamą, elegantišką, laikui nepavaldų 

dizainą. Pasinerkite į žavų grožio ir kūrybos 

pasaulį.



Paviršiai turi būti lygūs, švarūs, sausi, be sukibtį mažinančių dalelių. Paviršių 

nelygumus nuglaistyti „Caparol-Akkordspachtel fein“ arba „Caparol-Akkordspachtel 

mittel“, jei reikia – nušlifuoti. Tuomet pagrindą nugruntuoti „Caparol Tiefgrund TB“ 

arba „AmphiSilan Putzfestiger“.



Apatinis sluoksnis

Paviršių nugruntuoti „CapaGrund Universal“, jau nuspalvintu 

tokia spalva, kokia bus dengiamas galutinis sluoksnis.

Tarpinis sluoksnis

Nuspalvintą „StuccoDecorDI PERLA“ atskiesti 20% vandens 

(santykiu 1 : 5). Tolygiai padengti paviršių trumpaplaukiu voleliu.



Viršutinis sluoksnis

Naudojant venecijietišką mentę, visiškai padengti paviršių 

nuspalvintu, neskiestu „StuccoDecorDI PERLA“.

Po trumpos pertraukos antrą kartą nuglaistyti paviršių 

venecijietiška mente, suteikiant faktūrą ir „StuccoDecorDI 

PERLA“ būdingą aksomo efektą.



Norint dengimo darbus atlikti

teisingai, būtina naudoti

venecijietišką mentę ir

trumpaplaukį volelį.



Nelygu spausdinimo kokybė, gali būti nedidelių spalvų neatitikčių.

Viskas apie produktą

Trumpas produkto aprašymas

• Sukuria išskirtinį aksominį paviršių.

• Paviršiui suteikia mirguliuojamą metalinį 

atspalvį.

• Skirtas dengti lygiems paviršiams.

• Yra 2 spalvų pogrupių, 70 atspalvių.

Pagrindinės savybės

• Skiedžiamas vandeniu.

• Be tirpiklių ir plastifikatorių,

atitinka E.L.F. reikalavimus.

• Spalvinamas „Color Express System“ 

spalvomis.

• Labai gerai nusivalo.

• Atsparumas šlapiam trynimui:

2 klasė pagal „DIN EN 13 300“.

• Difuziškas.

• Lengvai dengiamas, ekonomiškas.

Sąnaudos
2Apie 120–150 ml/m ,  dengiant paruoštus paviršius dviem 

sluoksniais. Tikslų kiekį galima apskaičiuoti padengus 

bandomąjį objekto sluoksnį.

Išsamesnę informaciją rasite techninėje

instrukcijoje „EXL-CD010D“.

Auksinių spalvų pogrupis,

galima tonuoti 18 atspalvių.

Sidabrinė spalva (pagrindinė),

galimi 55 atspalviai.

Pakuotė: 2,5 l



Didmeninė prekyba

UAB „Caparol Lietuva“
Kirtimų g. 41
LT-02244 Vilnius
Tel.  +370 5 2602015
www.caparol.lt
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