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Kreativeffekt Brilliant 

 Pulbere de efect cu carbură de siliciu  
 
 

 

                                           Descrierea produsului  
 

Scopul utilizării 
 

Proprietăți 
 

 
 

Culoare 
 

Depozitare 
 

Ambalare 

 
Efect special de suprafață, aplicat prin pulverizare în stratul proaspăt de vopsea.  
 

 Efect de sclipire 
 Rezistent la intemperii 
 neinflamabil 

 
Negru, lucios 
 
Loc uscat, ferit de umezeală.  
 
Găleată de 25 kg 

 

 

                                            Aplicare  

Pregătire strat suport 
 
 

Aplicare 
 
 

Se aplică pe sistemele de termoizolație Carbon sau Carbon Extra. Se pulverizează în 
stratul final de vopsea compatibilă cu sistemele menționate. 

 
Prima etapă: 
După uscarea completă a tencuielii structurate (Carbon Fassadenputz) aplicați primul 
strat de vopsea de fațadă CarboSil Fassadenfarbe sau ThermoSan Fassadenfarbe, în 
nuanța dorită. 
 
A doua etapă:  
După uscarea primului strat de vopsea, aplicați al doilea strat de vopsea în care pulveri-
zați imediat, pe ud, efectul Brilliant cu ajutorul unui pistol cu cuvă, cu diametrul duzei 4-6 
mm. Pentru obținerea unei suprafețe uniforme, materialul de efect va fi pulverizat prin 
mișcări uniforme de la o distanță constantă. Compresorul utilizat trebuie să aibă capaci-
tatea de min. 600 l/min. 
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Condiții de aplicare 

 
 
 
 

Indicații 
 

 
Important: 
Această tehnică nu se va aplica în condiții de vânt sau în bătaia directă a soarelui, deoa-
rece aceste condiții scurtează semnificativ timpul de uscare a vopselei de fațadă. 
Se va asigura personal suficient pentru a pulveriza efectul imediat după aplicarea vop-
selei. Fațadele cu dimensiuni mari vor fi divizate pe secțiuni pentru a evita formarea de 
peliculă la suprafața vopselei.  
 
În timpul aplicării și în faza de uscare, temperatura stratului suport și a aerului nu poate 
scădea sub + 5°C sau depășii + 30°C. Nu se va lucra sub soare sau vânt puternic, ceață 
sau în condiții de umiditate ridicată. Dacă este cazul, protejați fațada cu ajutorul prela-
telor pentru schele. 
 
Înainte de aplicarea tehnicii creative Brilliant este obligatorie realizarea unei suprafețe 
mari de probă de către executant, care să fie acceptată de beneficiarul final. 
 
Un aspect viu, ușor neuniform este normal pentru această tehnică de fațadă. Pentru a 
evita obținerea unui aspect neuniform, cu aglomerări de efect, recomandăm utilizarea 
vopselelor de fațadă în nuanțe închise, apropiate de culoarea materialului de efect. 
 
Schela va fi montată la o distanță suficient de mare pentru a putea pulveriza materialul 
de efect perpendicular pe fațadă chiar și între nivelele schelei. Pentru a nu altera aspec-
tul estetic, schela nu se va ancora pe suprafața de lucru. Se vor găsi alte soluții sigure 
de ancorare. 
 
Carbura de siliciu este sub formă de granule cu colțuri ascuțite. Este obligatorie purtarea 
de echipament de protecție – mănuși, ochelari, la aplicare. Nu se va îndrepta pistolul cu 
cuvă spre o altă persoană. 
 
Materialul căzut nu trebuie refolosit. Amestecul cu diferite impurități poate duce la blo-
carea duzei pistolului. De asemenea, aceste impurități pot altera aspectul fațadei. 
 
În condițiile aplicării pe un strat suport rece, sau în condiții meteorologice nefavorabile 
– ploaie, rouă ceață, uscarea va fi întârziată, existând posibilitatea îngălbenirii ușoare a 
suprafeței. Acest fenomen poate fi îndepărtat prin spălare cu apă, sau după ploi repe-
tate. Aspectul final al produsului uscat nu va fi influențat negativ.  
 
După finalizarea tehnicii Brilliant și după uscarea completă, recomandăm spălarea su-
prafeței cu apă de jos în sus în primă fază, respectiv de sus în jos în ultima fază. 
 
Respectați informațiile din fișele tehnice a produselor aplicate. 

 

Indicații 
 

  Indicații de pericol/                 
Sfaturi de securitate (valabil la 

data publicării) 
 
 
 
 
 
 
 

Date privind siguranța / Simboluri 
de risc la transport: 

 
Giscode 

 
 

Acest produs mineral pe bază de pulberi reacționează alcalin. Irită pielea. Pericol real 
de afectare a ochilor. Nu se lasă la îndemâna copiilor. Se evită contactul cu ochii și 
pielea. La contactul cu ochii aceștia se vor spăla bine, cu multă apă, și se va consulta 
un doctor. Se recomandă folosirea de mânuși și ochelari de protecție în cursul procesu-
lui de aplicare. În cazul ingerării se va prezenta de urgenta la doctor cu ambalajul sau 
eticheta produsului. Nu se inhalează praful.  
 
Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile de material se dezafectează conform 
prevederilor legale ca deșeuri de construcții. 

 
A se consulta fișa tehnică de siguranță a produsului. 
 
 
ZP1 
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Asistență tehnică 

 
 
 
 
 

Suport tehnic 
 

 
În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pre-
gătirea 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 reprezentații noștri co-
merciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte. 
 

 0800.800.600 
e-mail:  tehnic@caparol.ro 
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