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СЪСТАВ              На база синтетични смоли във водна дисперсия и подбрани инертни вещества. 

 
 
СВОЙСТВА АДХЕЗИЯ ВЪРХУ РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ ДОБРА           СЪХНЕНЕ     Изцяло 24h 

Мах. устойчивост на измиване – 5 дни 
СУХА МАСА В ТЕГЛО    80-84 % 

 
 
 
СЪХРАНЕНИЕ            Годност на продукта - 2 години, при съхранение в оригиналните опаковки и при 

температура от +5°C до +30°C. 
 
ОЦВЕТЯВАНЕ            Бял. 

 
УПОТРЕБА                  Подходяща за декорация и защита на нови или структури, подлежащи на ремонт,  

върху различни основи, като дърво, метал с подходящо предварително третирани; 
мазилки с различнен състав (цимент, вар, предварително смесени), бетон и 
фиброцимент, гипсокартон, гипсова шпакловка и стара боя ; във всички случаи, когато 
е необходим продукт с изключителен естетичен резултат. 
Инструментите се почистват с вода веднага след употреба. 

 
СРЕДСТВА                   маламашка inox, шпакла inox. 
 
 
РАЗРЕЖДАНЕ              Готов за употреба. 
 
 
РАЗХОД                          0.9-1.1 m2/kg 
 

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНАСЯНЕ +5°C  +30°C 
 
СИСТЕМА НА ПОЛАГАНЕ 
 
Циментови мазилки, замазки, мазилки с хидратна вар, готови и нови 
1.   Премахват се следите от прах, изглаждат се всички дефекти със Stucco Light; 
2.   Прави се замазка с Decor Stucco за еднородност на основата; 
3.   След около 12 часа се нанася допълнител, изравняващ повърхностен слой; 
4.  След около 12 часа се полира, за да се отстранят евентуалните несъвършенства; премахва се прахта и се нанасят 

малки количества от материала, на маски,    като се набиват и полират с маламашка inox преди да са изсъхнали 
напълно. 

 
Армиран бетон, бетонни панели, гипсови замазки,  изравняване на повърхността, гипсокартон, стари синтетични бои 
1A –Предварително се нанася един слой от Unifix Fine и се изпълняват процедурите от т.2, 3, 4 
 
 

Върху дървена основа се полага грунд  Opakite или Opakite W. Върху метални 
повърхности се полага един слой Chromocap или Chromocap W. След което се повтарят 
процедурите от т. 1A и последващите. 

 
ОБЩО 
ОПИСАНИЕ 

Гладко покритие, за вътрешна употреба, със запълваща и декоративна функции, тип 
“венецианска мазилка”, суха политура, шпаклова се с повече нанасяния на петна, 
посредсвом шпатула от 8cm, при средна консумация от 1 kg/m2. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията  за  

подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите за начин на прилагане на 
CAP Arreghini. 
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Данните посочени в спесификацията и техническата схема са определени при 
температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%.  При други условия 
на работа, данните и сроковете между отделните операции търпят промени. 
Техническата информация има приблизителен характер. Поради огромното 
разнообразие от повърхонсти и условия на приложение, е препоръчително да се 
провери годността на продукта и неговата ефективност чрез тестване при конкретна 
реализация. 


