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> Ambiente-Dekoratív beltéri rendszerek >> Capadecor

StuccoDecor 
DI LUCE
Magasfényű diszperziós glettanyag  
beltéri glettelési technikákhoz.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 561

Diszperziós simítótapasz dekoratív glettelési technikák előállításához beltérben.

■ Vízzel hígítható
■ Magasfény kiegészítő bevonat felhordása nélkül
■ Gazdaságos és biztonságos feldolgozási technika
■ ColorExpress rendszerben géppel színezhető
■ Könnyen tisztítható
■ Diffúzióra és szorpcióra képes

Kb. 1,45 g/ml

Selyemmattól fényesig, a feldolgozástól függően

Fehéres, féltranszparens
Színezhető ColorExpress géppel kb. 1300 3D és CaparolColor színben.

Hűvös, fagymentes helyen.

2,5 l, 5 l

Alkalmazási terület:

Tulajdonságok:

Sűrűség:

Fényességi fok:

Szín:

Tárolás:

Kiszerelés:

Feldolgozás

Alapozás Caparol Haftgrunddal. Állapotnak megfelelően 1-2 teljes felületű glettelés 
szükséges Caparol-Akkordspachtel fein-nal, majd száradás után köztes csiszolás, 
illetve a porosodás lekötése. A szívóképesség beállítása után alapozás CapaSol 
LF-fel.

A glettelés végrehajtásához rozsdamentes kézi glettspatulyát (duplalapos rugalmas 
spatulya) ajánlunk alkalmazni a StuccoDecor DI LUCE gazdaságos felhordásához. 
A spatulyát használat előtt 400-600-as nedves csiszolópapírral szárazon becsi-
szolva be kell avatni.

Felhordás:
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Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az 
alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott 
felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.
Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.  •  H-1108 Budapest, Gyömrői út 140. 
Tel.: 1/264-8914, 265-1594  •  Fax: 1/262-0467  •  Internet: www.caparol.hu  •  e-mail: caparol@caparol.hu

Az első réteget teljes felületen nedves a nedves technikával kell felhordani, lehe-
tőség szerint kevés anyagot felhordva. Száradás után a képződött széleket el kell 
távolítani. A második glettelés az elsővel megegyező módon történik. A második 
rétegnél már a fényes felületi megjelenés észlelhető. Rövid kiszellőztetési vagy szá-
radási időt követően a tiszta spatulyát alacsony szögben tartva enyhe nyomással 
kell a teljes felületet átsimítani. Az átdolgozással megjelenik a tipikus fényes felületi 
megjelenés. A fényességi fok további polírozással emelhető.

A StuccoDecor DI LUCE elbűvölő fényreflexiós játékot ad a különböző mélységű, 
részben áttetsző glettelési rétegek tükröződéséből fakadóan. A fényességi fok lé-
nyegesen emelhető egy harmadik réteg felhordásával vagy polírozással.
Kiegészítő fényességi fok növelő bevonat nem szükséges.
A feldolgozási technikák variálásával a felületi megjelenés változtatható: pl. velencei 
glettelési technika, márványozási glettelési technika, foltszerű glettelési technika.

Használat után tiszta vízzel.

Kb. 160-180 ml/m2 2 réteg glettelés esetén.
A felhasználást próbafelületek készítésével lehet pontosan megállapítani.

Min. +5 °C a környező levegőre és az alapra.

+20 °C és 65 % relatív páratartalom mellett 30-60 perc múlva felületszáraz és 1-2 
nap múlva terhelhető. Hűvös és nedves környezet esetén a száradási idő ennek 
megfelelően hosszabbodni fog.

A StuccoDecor DI LUCE-val glettelt felület tisztítható, amennyiben a képződött 
szennyeződést azonnal nedves ruhával eltávolítjuk. A tisztítást nagyon gondosan 
és óvatosan kell elvégezni.

S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S26 - Ha szembe jut, azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S29 - Csatornába engedni nem szabad
További információ: lásd Biztonsági Adatlap.

Csak festékmentes csomagolóanyagot adjunk le újrahasznosításra. Folyékony 
anyagmaradványokat víz alapú festékhulladékként, beszáradt anyagmaradványo-
kat megszáradt festék formájában háztartási hulladékként kezelhetjük.

Megjegyzések:

Szerszámok tisztítása:

Felhasználás:

Feldolgozási  
hőmérséklethatár:

Száradási idő:

Tisztítási és ápolási  
tanácsok:

Biztonsági előírások!

Hulladékelhelyezés:

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek megfelelően hordképeseknek, szennyeződéstől, leváló részektől 
menteseknek és száraznak kell lenniük. A bevonható felületnek meg kell felelnie a 
Q4 minőségi szintnek.

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló 
alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szak-
tanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét

Alkalmas alapok és  
azok előkezelése:

Műszaki tanácsadás:


