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Capadecor ® StuccoDecor DI LUCE 

 

Интериорна декоративна шпакловка за 
получаване на повърхности с огледален 
блясък 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

  
Сфера на приложение Дисперсионна шпакловка за оформяне на интериорни повърхности с уникална блестяща 

визия. 

  

Свойства  Водоразредима 
 Полупрозрачна 
 Огледален гланц без допълнително покритие 
 Рационална и безопасна технология на нанасяне  
 Възможност за тониране по системата ColorExpress  
 Възможност за почистване 
 Добра дифузионна способност 

  

Опаковка 2.5L, 5L 

  

Цвят Бял, полупрозрачен 
Тониране: Възможност за машинно тониране със системата ColorExpress в 1300 цвята от 
3D и CaparolColor цветови колекции.  
При работа на големи площи в една равнина е необходимо смесването на целия необходим 
материал за да се избегнат цветови нюанси. При поръчка на повече от 100 литра е възможно 
тонирането да се направи в заводски условия. 

  

Степен на гланц В зависимост от степента на уплътняване – сатенен гланц до гланц 

  

Съхранение На прохладни места, но да се пази от замръзване.  
  

Технически параметри Плътност: ca. 1,45 g/ml. 
Дифузия на водни пари sdH2O: sd-Wert: 0,06 m. 

  

ПОЛАГАНЕ 

  

Подходящи основи Основите трябва да са равни, сухи, чисти и без разделящи субстанции. Степента на 
гладкост трябва да отговаря на Q4. 

  

Подготовка на основата Нанесете един грундиращ слой Caparol-Haftgrund. За постигане на Q4 се нанася 1-2 слоя от 
шпакловката Caparol-Akkordspachtel fein (други шпакловки не се препоръчват). След изсъхване 
следва шлайфане, обезпрашаване и грундиране с CapaSol LF. 
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Метод на нанасяне Нанесете StuccoDecor DI LUCE на цялата повърхност като се стремите да положите възможно най 
малко материал. 
 
 
 
Първа стъпка: 

 

 
 

 Нанесете пълноплощно по метода „мокро в мокро”. 
 Загладете ръбовете останали от шпаклата. 

 
Втора стъпка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Втория слой се нанася аналогично на първия.  
 При заглаждане и уплътняване ще се появи лек гланц. 
 Ако желаете, нанесете трети слой за получаване на огледална визия.  

 
 
 
Полиране: 

 След кратко време или след изсъхване може да се премине към полиране. 
 Това става с натиск на инстумента под малък ъгъл.  
 Така се получава характерния гланц. 

 
Забележка: полирането е възможно и машинно. Тогава да се има предвид че такова е свързано 
с отделяне на топлина и трябва да се извършва внимателно.  
Нанасянето на трети слой посредством шпакла води до сравним с машинното тониране блясък.  
 
 

Условия на полагане Минимална температура на основата и въздуха: +5 °C 

  

Време за изсъхване При +20 °C и 65% влажност на въздуха 30 – 60 минути изсъхва повърхностно. Пълното изсъхване 
настъпва след 1-2 дни. При по-ниски температури и по-висока влажност времето се увеличава.  

  

УКАЗАНИЯ 

  
Инструменти За икономично и рационално нанасяне използвайте шпакла от неръждаема стомана с две 

пластини (виж снимките горе). Преди работа изгладете ръбовете и с водна шкурка с 
зърнометрия 400-600. 

  

Почистване на инструментите Веднага след работа инструментите да се почистят с вода. 

  



Техническа информация Nr. 561 
 

 
Почистване и поддържане Повърхности, покрити със StuccoDecor DI LUCE, могат веднага след зацапване да се 

почистят с помощта на вода и кърпа. За да се увеличи възможността за почистване, се 
препоръчва обработка с Disboxan 450 с помощта на мека кърпа и разреден 1:9 с вода. 
При което цветът на стената ще стане по-интензивен. При работа с Disboxan 450 да се 
осигури проветрение на помещението. 

  

  
 

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна 

на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, 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.de. 

ДАУ Бента България ЕООД          

 София,   ж.к  Младост 2 , бул. Андрей Ляпчев   бл.261А       

  тел.  0887 803 298, 02 832 31 65 

 E-mail       office.sofia@caparol.bg 

 

http://www.caparol.de/

