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Capadecor Arte Noblissima 
Vopsea lucioasă cu pigmenți metalici de efect și adaos de nisip de 
cuarț, pentru interior

Descriere produs 
Domeniu de aplicare 

Proprietăți 

Ambalaj/Capacitate recipient 

Depozitare 

Date tehnice 

Valabilitate 

Produse complementare

Vopsea de dispersie de efect, pentru interior. Folosită ca material decorativ, poate crea detalii 
arhitecturale interesante la interior. Poate fi utilizată în special în spații reprezentative și pentru 
accente estetice speciale, îmbogățind pereții din mall-uri, complexe de birouri, bănci, companii de 
asigurări, discoteci și alte locuri similare, precum și în camera de zi sau în dormitor.

miros redus 
diluabil cu apă 
rezistentă la dezinfectanți pe bază de apă 
ușor de aplicat 

1,25 l și 2,5 l 

La loc uscat, rece, ferit de îngheț și protejat de lumina directă a soarelui. 

Densitate: 1,26 g/cm³ 

24 luni de la data înscrisă pe ambalaj, păstrată în ambalaj original sigilat, în condițiile menționate. 

Weissgrund 
Amphibolin

Prelucrare 

Suporturi recomandate 

Pregătirea suprafeței 

Diluare 

Instrucțiuni de aplicare 

Nota:

 Stratul suport trebuie să fie curat, aderent și fără substanțe de separare. Substraturile foarte absor- 
bante trebuie amorsate cu Caparol Tiefgrund. 

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării 
compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială. 

Nu se diluează. 

Stratul suport pregătit în prealabil, se va vopsi în alb cu Weissgrund. Înainte de aplicare, vopseaua se 
amestecă energic. Amestecarea se va relua periodic și în timpul aplicării. Peste stratul de bază 
pregătit și complet uscat se va aplica cu peria vopseaua bine amestecata. La scurt timp după 
aplicare, se revine și se periază ușor suprafața pentru modelarea nisipului de cuarț. În funcție de 
preferințe, vopseaua se periază vertical, orizontal sau încrucișat. La faza de finisaj perierea suprafeței 
se face bucată cu bucată dintr-un colț în altul, cu aceleași mișcări ca la aplicare. Curățarea uneltelor 
se face prin spălare cu apă și eventual săpun, imediat după utilizare. 

Art Nobile conține pigmenți speciali de efect. Aceștia reacționează în contact cu subsanțele 
alcaline și acide mai ales în prezența umidității, rezultând pătarea suprafeței. Prin urmare, pe 
suprafețele alcaline, neabsorbante, este esențială aplicarea unui strat intermediar de izolare cu 
Disbon 481 EP-Uniprimer (respectați datele din fișa cu Informații tehnice Nr 481).

Conținut Rășină din acetat de polivinil, pigmenți metalici, aluminiu pudră stabilizat, nisip de cuarț, silicați, 
dioxid de titan, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanţi.
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Culorile lui Arte Noblissima au fost dezvoltate conform paletarului Caparol 3D System-plus, dar pot 
varia în comparație cu culorile originale, datorită caracterului metalic al produsului. Prin urmare, nu 
se poate garanta o conformitate între culorile din paletarul 3D System-plus și culorile obținute în 
urma nuanțării, caracterul lor fiind unul orientativ. 
Efectul metalic al culorilor poate fi influențat de variația unghiului de vizualizare, precum și natura, 
domeniul de aplicare și incidența luminii. Din acest motiv, recomandăm efectuarea de suprafețe de 
test la fața locului. 

Culoare/Nuanță Argintiu metalizat (aproximativ RAL 9006), nuanţă strandard Venato 45 MET. Cu toate că anumite 
culori pot fi disponibile doar cu nuanțare direct din fabrică, Capadecor Arte Noblissima este nuanţabilă 
în sistemul de colorare computerizată ColorExpress într-o multitudine de culori: 
– Nuanţe metalizate după RAL
– Nuanţe din paleta de culori 3D plus
– Nuanţele existente până acum la Alucryl
Nuanţe de colorare: 
Nuanţe argintii Nuanţe de bronz Nuanţe de cupru Nuanţe aurii Nuanţe de fier 
Venato 10 MET Palazzo 155 MET Rubin 25 MET Palazzo 245 MET Palazzo 125 MET 
Venato 20 MET Palazzo 160 MET Papaya 65 MET Palazzo 215 MET Marill 10 MET 
Venato 30 MET Curcuma 10 MET Amber 70 MET Curcuma 45 MET Citrus 15 MET 
Venato 45 MET Mai 50 MET Marill 50 MET Melisse 35 MET Palazzo 5 MET 
Nuanţe provenind din paletarul 3D-System plus: 

Amber 10 MET Citrus 10 MET Magma 50 MET Papaya 40 MET Rubin 5 MET
Amber 45 MET Citrus 20 MET Magma 70 MET Papaya 45 MET Saphir 5 MET 
Amber 95 MET Curry 35 MET Magma 75 MET Papaya 70 MET Siena 40 MET 
Aprico 95 MET Curry 95 MET Mai 70 MET Papaya 95 MET Tundra 40 MET 
Arctis 100 MET Grenadin 95 MET Malachit 40 MET Patina 45 MET Tundra 80 MET 
Arctis 65 MET Jade 70 MET Melisse 70 MET Patina 50 MET Tundra 95 MET 
Arctis 70 MET Lago 45 MET Oase 5 MET Pinie 15 MET Tundra 105 MET 
Baccara 10 MET Lago 50 MET Oase 70 MET Pink 25 MET Verona 130 MET 
Baccara 5 MET Laser 10 MET Pacific 130 MET Pink 30 MET Verona 45 MET 
Barolo 95 MET Lavendel 165 MET Pacific 155 MET Rose 105 MET Verona 80 MET 
Bordeaux 35 ME Magma 35 MET Pacific 40 MET Rose 75 MET Viola 80 MET 
Cameo 155 MET Magma 40 MET Papaya 35 MET Rose 95 MET Viola 110 MET 

Grad de luciu Irizat mat-lucios. 

Consum Cca. 100-120 ml/m², pentru a acoperii suprafețe netede. Pe suprafețe structurate consumul va crește. 
Consumul exact se determină prin efectuarea de probe. 

Condiții de prelucrare Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: 
+ 5°C pentru substrat și aer. 

Timp de uscare 

Unelte 

Nota 

La o temperatură a camerei de aproximativ +20°C și o umiditate a aerului de maxim 65%, uscarea 
durează 4-6 ore. La temperaturi mai mici și umiditate mai ridicată, timpul de uscare crește. 

Se aplică cu pensula. 

Aceste informații se bazează pe cele mai recente studii tehnice dar și pe experiența noastră. Datorită 
varietății de baze și a condițiilor specifice de la locul aplicării, clientul este obligat să verifice ca 
materialele noastre să corespundă scopului de utilizare și condițiilor impuse. 

Recomandări 

Măsuri de securitate 
(valabil la data publicării) 

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la 
îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi orice contact 
cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN 
CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun.
Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one, masă de reacție compusă din 
5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one și 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Sfaturi pentru alergici: 
telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de 
Sănătate Publică.

Eliminare Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Conținutul și ambalajele se predau pentru 
eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Deșeurile 
nu se vor elimina prin intermediul apelor menajere.
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Valoare limită admisă de UE 
pentru conținutul COV 

Consultanță tehnică 

Suport tehnic 

al acestui produs (Cat. A/b): 100 g/l (2010). Acest produs contine <1 g/l COV. 

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din 
punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se 
regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau 
reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare 
obiectiv în parte. 

0800.800.600 
e-mail: tehnic@caparol.ro 
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