
Caparol kreatief

Calcino Romantico 
„Puristico“ 

Calcino Romantico is een kalk-spateltechniek, hierboven afgebeeld in „Puristico“. De 
combinatie van natuurlijke grondstoffen en de hierna omschreven werkwijze geven 
een hoogwaardige en decoratieve afwerking met een geheel eigen karakter.

Materiaal en verbruik   : • CapaSil Primer TI Nr. 658

• Calcino Romantico TI Nr. 904

ca. 150–200 ml/m²/per laag
ca. 600–700 g/m²/per laag

Gereedschap: • Venetiaanse spanen
• Behangborstel met kunststof haar

Ondergrond: De voorbehandeling van de ondergrond moet aan de gestelde eisen voldoen, zodanig dat 
een schone, droge een draagkrachtige ondergrond onstaat die vrij is van stoffen die de 
hechting verminderen. Aansluitend voorstrijken met CapaSil Primer in de kleur afgestemd 
op de eindlaag.

Moet de muur geheel worden uitgevlakt dan de Matador Feinputz gebruiken. Op Matador

Feinputz kan direct, dus zonder voorstrijken met CapaSil Primer, worden verder gewerkt.
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Dit blad is een samenvatting van onze ervaring van decoaratieve technieken. U dient zelf de te behandelen ondergrond te 
testen op geschiktheid en de nodige ondergrond voorbehandelingen uit te voeren. Raadpleeg hiervoor de technische 
informatiebladen van de betreffende producten. Deze vindt u op onze website www.dawcoatings.nl.

De genoemde kleuren zijn slechts een voorbeeld. Individuele (kleur)wensen van de klant zijn mogelijk. De in dit blad 
afgebeelde voorbeelden zijn drukkleuren en kunnen van de originele kleuren afwijken. Wij adviseren om altijd een proef 
op het object te maken en deze te laten uitvoeren door steeds dezelfde persoon.
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1e behandeling:

De eerste behandeling wordt uitgevoerd met Calcino Romantico in kleur en aangebracht over het totale 
oppervlak. Het materiaal op de korreldikte afschrapen en na een korte wachttijd met een behangborstel 
met kunststof haar vertikaal doorvegen.
Voordat de volgende laag wordt aangebracht moet de eerste laag volledig droog zijn. 

De tweede laag Calcino Romantico aanbrengen als de eerste laag. Na een korte wachttijd (materiaal 
mag aan het oppervlak niet kleverig meer zijn) wordt het oppervlak onder lichte druk vertikaal met een 
Venetiaanse spaan verdicht.

Het zo behandelde oppervlak kan met lichte druk verder verdicht worden. Er ontstaat dan een gladder 
oppervlak met een vertikale decoratie. Bij lichte kleuren niet te veel druk uitoefenen om metaalafgifte 
op het oppervlak te voorkomen.

Beschermende toplaag: Het is mogelijk Calcino Romantico „Puristico“ met Calcino Imprägnierpaste te 
beschermen. Breng de impregneerpasta  met een Venetiaanse spaan aan en schraap deze vertikaal af. 
Te veel aan materiaal moet met een doek of zachte borstel verwijderd worden.

2e behandeling:




