
Ferromicacei Stiuk i zaprawy 
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linea  FILLERCAP linea FILLERCAP
Stiuk na bazie gipsowej do wnętrz

Stiuk w proszku do wnętrz na bazie gipsu do szpachlowania i wygładzania na kartongipsie i na różnego 

rodzaju tynkach, do pomalowania odpowiednimi farbami. Zawiera w sobie żywice, które dają większą 

przyczepność preparatu bez pęknięć. 

Kolor: Biały.

PRZYLEGANIE DO RÓŻNYCH POWIERZCHNI

ODPORNOŚĆ NA PĘKNIĘCIA

Jolli

Zawarte informacje maja charakter orientacyjny. 
Zaleca się dopasowanie ich do konkretnych warunków pracy. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy zapoznać 
się z kartą techniczną preparatu na stronie www.caparreghini.it

K29
Akrylowy stiuk w paście

Stucco Light
Szpachla nie kurcząca się 

Stuccocap
Stiuk do wnętrz - pasta

Jolli
Stiuk na bazie gipsowej do wnętrz

Stiuk i zaprawy 

+5°C+30°C+5°C+30°C



Szpachla nie kurcząca się

Stiuk do wnętrz - pasta

Stiuk ścienny odpowiedni do wypełniania otworów i szczelin w ścianach wewnętrznych. To pasta składająca 

się z “glass bubbles” 3M, które w porównaniu z innymi wypełniaczami, mają mniejszą powierzchnię w 

porównaniu z objętością. Pozwoliło to na stworzenie preparatu Stucco Light o niskiej wadze właściwej i 

wysokiej zawartości wypełniaczy: dlatego też raz nałożony, nie podkreśla kurczenia się tynku lub pęknięć i 

nie odpada. 

Stiuk w paście do wnętrz do aplikowania na tynkach trójwarstwowych, wypełniający. Przylega do różnego 

rodzaju materiałów i charakteryzuje się dobrą obrabialnością. Idealny do uzyskania gładkiego podłoża dla 

kolejnych warstw farby czy elementów dekoracyjnych.

Stucco Light

Stuccocap

Preparaty o wysokiej wydajności do 
szpachlowania, pozwalające na rozwiązanie 
wiele problemów związanych z pęknięciami 
i szczelinami. Preparaty profesjonalne, 
które gwarantują łatwość aplikacji i pracy z 
preparatem, uzyskując zawsze świetne rezultaty.

Stiuk i zaprawy 

linea FILLERCAP
Akrylowy stiuk w paście

Pasta na bazie wody z piaskiem i z dodatkiem odpowiednich spoiw, które dają odpowiednią twardość i 

elastyczność.  Żywice i wypełniacze są wyjątkowo odporne na podłoża alkaliczne i czynniki atmosferyczne. 

Dlatego K29 nadaje się do szpachlowania otworów i pęknięć lub do uzupełniania brakujących części, 

przede wszystkim na zewnątrz. K29 szybko schnie i tworzy trwałą i zwartą powłokę, do której można 

przymocowywać śruby i gwoździe.

Kolor: Szary Kolor: Biały.

Kolor: Biały.

K29

ODPORNOŚĆ NA PĘKNIĘCIA

NIE ODPADA
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