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Capadecor ArteTwin Basic  
 

Декоративна шпакловъчна техника за 

интериорни повърхности 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

  
Предназначение ArteTwin е система за декориране на интериорни повърхности, която се базира на шпакловъчна 

техника и придава атрактивен и елегантен стил. Техниката ArteTwin Ви осигурява уникален ефект, 
който се получава чрез смесването на двата компонента /Arte Twin Basis и Arte Twin Effect Silber, 
Gold/ или полагането им индивидуално. 
Резултатите зависят изцяло от Вашето въображение и начина, по който ще предпочетете да 
комбинирате компонентите на системата Arte Twin..     

  

Област на прилжение За интериорни проекти в жилищни сгради, заведения, офиси, лечебни кабинети, учебни заведения и 
други. 

  
Свойства  Водоразредима 

 Готова за нанасяне шпакловъчна маса 
 Безвредна за околната среда и практически без мирис 
 Тонира се по системата ColorExpress 
 Устойчива на почистване 
 Негорима по DIN 4102-A2, PZ-Hoch-090311 

  
Свързващи вещества Дисперсия на изкуствени смоли 

  
Опаковка  5 L; 10 L 

  

Цвят Arte Twin Basic е с прозрачно бял цвят. Може да се тонира машинно, в 350 тона по картел Caparol 
3D-System – ColorExpress. 

  

Степен на гланц Мат 

  

Съхранение На прохладни места, но да се пази от замръзване . Да се съхранява в плътно затворени 
опаковки.  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

Подходящи основи Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти и без разделящи субстанции. Трябва да са с добра 
равнинност и минимална степен на гладкост Q3.  

  

Подготовка на основата Неравни основи и такива с груба структура трябва да се обработят с Caparol Akkord-Spachtel Fein 
или Caparol Akkord-Spachtel Mittel.  
 
Основи от групите P I, Р ІІ и Р ІІІ: 
За основи в здраво състояние и с нормално абсорбиране се препоръчва грундиране с Caparol-
Haftgrund. За слабо ронливи и „пиещи” основи се препоръчва грундиране с Caparol Acryl-Hydrosol 
или CapaSol. 
За силно ронливи повърхности се препоръчва първо почистване на пясъка и нанасяне на 
грундиращ слой с Caparol-Tiefgrund TB или Colarol-Putzfestiger. 
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Строителни разтвори от групата Р IV: 
Основите от гипсова шпакловка или шпакловки от вида РІV се шлайфат и обезпрашават, след 
което се нанася грундиращо покритие от Caparol-Haftgrund. 
 
Гипсофазер: 
Основата се шлифова и заглажда. Върху гладката повърхност се нанася грундиращ, запечатващ 
слой – CapaSol. За заздравявавне на основата се препоръчва грундиране с Caparol-Tiefgrund TB 
или Caparol-Putzfestiger. Върху нормално попиваща повърхност се препоръчва грундиране с 
Caparol-Haftgrund 
 
Гипсо - картон: 
Основата трява предварително да бъде изгладена и обезпрашена. Върху гладката повърхност се 
нанася грундиращ слой от CapaSol Tiefgrund LF, Acryl Hidrosol или Haftgrund. За заздравяване на 
основата може да се положи първо грундиращо покритие от Caparol Tiefgrund TB или Caparol 
Putzfestiger. Върху нормално попиващи основи се нанася грундиращ слой от Caparol Haftgrund.  
За основа от гипсо картон с покритие от стари вододисперсионни продукти, тонирани в цвят се 
препоръчва първи грундиращ слой от Caparo AquaSperrgrund. BFS-MerkblattNr. 12, Teil 2. 
  
Бетон: 
Преди полагането на грунд основата трябва да бъде почистена с четка или водна струя, след 
изсъхването може да се положи първо грундиращо покритие от дълбокопроникващ грунд Caparol 
Tiefgrund TB или Colarol Putzfestiger. Върху нормално попиващи основи се нанася грунд Caparol 
Haftrund. 
 
Здрави и стари основи: 
Върху матови, слабо попиващи основи Arte Twin може да се нанася директно, без грундиращ слой. 
Върху гланцови повърхности и повърхности, покрити с лак, се препоръчва матиране и грундиране 
с Caparol-Haftgrund 
 
Основи с корумпирани стари покрития: 
Върху нездрави покрития от лак, дисперсионни бои или мазилки на база синтетични смоли, първо 
трябва да се отстранят нездравите участъци и да се почисти основата. Върху силно порьозни 
повърхности се грундира с Caparol Acryl-Hydrosol или CapaSol.  
Корумпирани минерални покрития – първо ръчно се отстраняват парчетата от корумпираната 
мазилка, след което се нанася грундиращо покритие от Caparol-Tiefgrund TB или Caparol-
Putzfestiger. 
 
Бои съдържащи туткал: 
Основата се измива. Поага се грундиращ слой от Caparol-Tiefgrund TB или Caparol-Putzfestiger 
 
Основи, покрити с тапети и тапети с дървесни частици: 
Релефни тапети от хартия или друг вид тапети: задължително се почистват, остатъците от лепило 
или хартия трябва да се махнат, след което основата се грундира с Caparol-Tiefgrund TB или 
Colarol-Putzfestiger. 
 
Повърхности с наслоявания от никотин, петна от вода, сажди или с други замърсявания: 
Никотиновите петна, както и петната от вода или сажди, да се измият предварително с вода или 
домакински почистващи препарати. След изсъхване на основата, почистете с четка. Като 
грундиращ слой се препоръчва Caparol AquaSperrgrund. 
 
За основи от дърво или производни на дървото повърхности: 
Основата се грундира с Capacryl Holz-IsoGrund. Върху основи покрити с продукти, съдържащи 
меламинови вещества се препоръчва Capacryl-Haftprimer. 
 
Дефекти: 
Върху основи с леки дефекти, грапавини или малки фуги се препоръчва преди грундиране да се 
направи фина шпаклвка с Caparol-Akkordspachtel, след което да се грундира според направените 
по-горе разяснения. 
 
Внимание: 
При употребата на Сaparol-Tiefgrund TB във вътрешни пространства да се осигури добра вентилация, 
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тъй като продуктът съдържа активни разтворители. В помещения, с недобра вентилация да се полага 
Colarol-Putzfestiger. 

  

Метод на полагане Компонентите на системата Arte Twin са разработени така, че да се полагат заедно и по отделно в 

зависимост от търсения ефект. Компонентите се нанасят със специален инструмент /Arte Twin 

Speczialkelle/. Arte Twin Basic и Arte Twin Effect съдържат пигменти с брилянтен отблясък, 

разработени по специална рецепта, така че не се смесват помежду си, което гарантира 

постигането на специфичния ефект. Capadecor ArteTwin е система, защитена с патент (Nr. EP 

024253452). Преди полагането на Arte Twin основа трябва да бъде почистена, суха, грундирана. 

За получаването на допълнителен ефект препоръчваме грундиращия продукт да се тонира в 

желания цвят. За текстурна визия на крайния декоративен ефект се препоръчва грундиране с 

Caparol Putzgrund. За крайна гладка визия грундираната основа се обработва с един слой 

интериорна боя IndekoPlus. 

Внимание ArteTwin не може да се полага директно върху основи, обработени с продукти на силикатна основа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Първа стъпка: 
След подготовка на основата се нанася един слой Indeko-plus с помощта на подходяща четка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Втора стъпка: 
Материалите се полагат в една и съща последователност един до друг върху Arte Twin шпакла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При полагането върху основата материалите се смесват последством движението на 
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шпакларя и създават ефектното покритие. Нанесете материала на петна в различно 
направление. 
 
Съединете петната до пълното покриване на стената, като се стараете да не смесвате 
материалите. С движения в различни посоки уплътнете материала до желаната гладкост. 
За допълнителен ефект, след изсъхването на първия слой, може да се положи втори 
слой само с ArteTwin Effect Gold или Silber върху цялата повърхност или на отделни 
места. 
 

Разход  ArteTwin Basic: ок. 250–350 ml/m2 

Нанасяне на завършващ слой ArteTwin Effect : разходът е приблизително 50 - 150 ml/ м² 
Точният разход се определя при пробно нанасяне върху конкретната повърхност. 

  

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

  

Изсъхване При температура + 20°C и 65% влажност на въздуха. Продуктът изсъхва за 6 часа. При по-ниска 
температура и влажност на въздуха над 65% времето за изсъхване се удължава.  
При нанасяне на повече от 1 слой, в зависимост от атмосферните условия, да се изчака преди 
нанасянето на втория слой до 12 часа.  

  

Инструменти  ArteTwin Spezialkelle 
Специален шпаклар за нанасяне на Arte Twin със заоблени ръбове и пластмасов гриф от мек 
еластичен материал. 

  

Почистване на 
инструментите 

С вода и при необходимост миещи препарати. 

  

Забележка: В зависимост от обема и начина на полагане могат да се получат от силно да слабо 
структурирани повърхности. Напълно гладки основи с ArteTwin са невъзможни. За да се получи 
по-гладка основа и да се подобри почистващата способност, може да се нанесе един слой 
неразреден Deko-Lasur като шпакловка със същия инструмент. 

  

УКАЗАНИЯ 

  

Съхранение  Съхранявайте на прохладни места, пазете от замръзване. Да се съхранява в плътно затворена 
опаковка. Да се съхранява на места, недостъпни за деца! При попадане в очите веднага да се 
измие обилно с вода. Не допускайте попадането на продукта в отходните води. 

  

Оползотворяване на 
отпадъците 

За оползотворяване да се предават само празните баки от продукта. Остатъците в течен или 
втвърден вид подлежат на преработка, както всички строителни отпадъци – като стари бои или 
остатъци от бои и се изхвърлят на предназначените за това места. 

  

Пределна концентрация на 
ЛОС 

За конкретния продукт (кат. А/l): 200 g/l (2010). Този продукт съдържа масимум 50 g/l. 

  

Код на продукта M-DF01 

  

Техническа информация В настоящата техническа карта е невъзможно да се обхванат всички срещани основи и тяхната 
обработка. При нужда от допълнителна техническа информация или съвет, както и за повече 
детайли, можете да се обърнете към нас на посочените координати.  

 

Техническа информация № 896.  

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. 

http://www.caparol.de/
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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 

 


