
Декоративни мазилки
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VENEZIANO
VENEZIANO е мазилка на акрилна основа за интериорна декорация. С нея се  
постига “мраморен ефект” в различни цветови решения. 

VENEZIANO подчертава индивидуалността на всяко помещение, като създава 
усещане за стил и уют и удовлетворява както класическите, така и най-авангард-
ните творчески идеи по отношение на вашия интериор. Продуктът е незапалим и  
нетоксичен за човека и околната среда.

Подготовка на оСновата
основата да е добре почистена и без мазни петна. Препо-
ръчва се преди нанасяне на мазилката да се положи грунд. 
По този начин се осигурява добро сцепление между мазил-
ката и основата.

Полагане
Продуктът се нанася на три ръце с маламашка за  
венецианска мазилка.

1. Първа ръка – нанася се равномерно и се изчаква да из-
съхне 10-12 часа. 

2. Втора ръка – фин слой от продукта се нанася на маски 
до постигане на напълно гладка повърхност. Изчаква се да 
изсъхне 6-8 часа. 

3. Трета ръка – нанасят се съвсем фини маски и се полира 
повърхността с ръба на маламашката. 

ЗащИта
Мазилката изсъхва напълно след 4 дни, след което може 
да се нанесе DENEL ProGLACIS (запечатващ повърхностен 
слой), който я прави устойчива на измиване. 

Лесно нанасяне
Отлична паропропускливост
Безвреден за човека и околната среда
Незапалим

СвоЙСтва

РаЗходна ноРМа
100-150 g/m2 за един слой.

СРок на годноСт И СъхРаненИе
1 година от датата на произвоство. 
да се съхранява в сухи помещения, при температура от  
5°C до 30°C. да се предпазва от пряка слънчева светлина.

оПаковка
5 kg / 20 kg.   

Цветова гаМа
По каталог.

Разреждане:

Инструменти за нанасяне:

температура на нанасяне: 

Изсъхване преди нанасяне на следващ продукт:

Почистване на инструментите:

Специфично тегло:

вискозитет: 

готов за употреба

Шпакла или маламашка

от 10 до 36°С (при относителна влажност на въздуха по-ниска от 80%)

4 дни (при t=20°С и относителна влажност на въздуха по-ниска от 80%)

С вода

1650 kg/m3 ± 3% 

60 000 – 80 000 CPS Brookfield (при t=25°C RVT 20 об/мин)

технИчеСкИ хаРактеРИСтИкИ
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технИчеСкИ хаРактеРИСтИкИ

РаЗходна ноРМа
100-150 g/m2 за един слой.

СРок на годноСт И СъхРаненИе
1 година от датата на производство.  
да се съхранява в сухи помещения, при температура  
от 5°C до 30°C. да се предпазва от пряка слънчева светлина.

оПаковка
5 kg / 20 kg.

Цветова гаМа
По каталог.

Подготовка на оСновата
основата да е добре почистена и без мазни петна. Препо-
ръчва се преди нанасяне на мазилката да се положи грунд. 
По този начин се осигурява добро сцепление между мазил-
ката и основата.

Полагане
Продуктът се нанася на три ръце с маламашка за  
венецианска мазилка.   
1. Първа ръка – нанася се равномерно и се изчаква да из-
съхне 10-12 часа. 

2. Втора ръка – фин слой от продукта се нанася на маски 
до постигане на напълно гладка повърхност. Изчаква се да 
изсъхне 6-8 часа. 

3. Трета ръка – нанасят се съвсем фини маски и се полира 
повърхността с ръба на маламашката. 

ЗащИта
Мазилката изсъхва напълно след 4 дни, след което може 
да се нанесе DENEL ProGLACIS (запечатващ повърхностен 
слой), който я прави устойчива на измиване. 

ARTIS
ARTIS е декоративна мазилка на акрилна основа, с която се постига изящен „мраморен” ефект, 
по-известна като венецианска мазилка. характеризира се с цветови преливки в една или близ-
ки тоналности, с меки отблясъци на отразената от повърхността светлина. ARTIS се предлага 
в богата цветова палитра. чрез различните цветови решения можем да се потопим в духа на 
традицията и едновременно с това декорираните стени да имат изключително модерна визия. 
Специфичният състав на мазилката позволява да се постигне лесно както класическа гланцо-
ва повърхност, така и матова или полуматова. Умелото редуване и съчетаване на повърхности 
с различна степен на отразяване на светлината допринася за неповторимо усещане за изя-
щество и комфорт. ARTIS притежава отлична адхезия към основата и се нанася с минимални 
усилия. това качество я прави изключително ценна не само за майстори, но и за всеки, който 
иска да разгърне своето въображение.

Разреждане:

Инструменти за нанасяне:

температура на нанасяне: 

Изсъхване преди нанасяне на следващ продукт:

Почистване на инструментите:

Специфично тегло:

вискозитет: 

готов за употреба

Шпакла или маламашка

от 10 до 36°С (при относителна влажност на въздуха по-ниска от 80%)

4 дни (при t=20°С и относителна влажност на въздуха по-ниска от 80%)

С вода

1430 kg/m3 ± 3% 

60 000 – 80 000 CPS Brookfield (при t=25°C RVT 20 об/мин)

Лесно нанасяне
Отлична паропропускливост
Безвреден за човека и околната среда
Незапалим

СвоЙСтва

Stucco Veneziano
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METALLICO е структурна боя с перлен ефект. това е уникална декорация, коя-
то може да се използва и като допълнителен ефект към останалите декоративни 
мазилки. Подходяща е за декорации както на дома, така и на обществени сгради.  
в състава й освен повърхностно обработени силикати, присъства и кварцов грану-
лат с оптимално подбрана зърнометрия. Благодарение на съчетанието между квар-
цови частици и блестящи флейкове се постига оригинална структура, подчертаваща 
не само модерната визия на интериора, но и вашата творческа индивидуалност. на-
нася се изключително лесно, притежава отлична адхезия към основата и оптимален 
баланс между паропропускливост и водоустойчивост. METALLICO съдържа акри-
латна смола, алумосиликатни пълнители и специфични реологични добавки. 

Подготовка на оСновата
Преди нанасяне повърхността трябва да е почистена от 
прах и несвързани частици. нанасят се две ръце грунд 
DENEL ProFUNDIS ( предлага се и оцветен в подходяща 
тоналност), като втората ръка се полага след изсъхване на 
първия слой.

Полагане
С четка равномерно се нанася METALLICO. Преди да 
изсъхне материалът се структурира посредством четка или 
тампон според желания краен ефект. 

РаЗходна ноРМа
100-200 g/m2.

СРок на годноСт И СъхРаненИе
1 година от датата на производство.   
да се съхранява в сухи помещения, при температура от  
5°C до 30°C. да се предпазва от пряка слънчева светлина.

оПаковка
5 kg / 15 kg.

Цветова гаМа
По каталог.

Разреждане:

Инструменти за нанасяне:

Инструменти за нанасяне за повърхностна обработка

температура на нанасяне: 

време на изсъхване при допир:

Пълно изсъхване:

Специфично тегло:

вискозитет: 

Почистване на инструментите:

готов за употреба

четка

четка или тампон

от 10 до 36°С (при относителна влажност на въздуха по-ниска от 80%)

Приблизително 1,5 часа (при t=20°С и относителна влажност на въздуха ≈ 80%)

1 ден (при t=20°С и относителна влажност 80%)

1190 kg/m3 ± 3% 

18 000 – 22 000 CPS Brookfield (при t=25°C и RVT 20 об/мин)

С вода

технИчеСкИ хаРактеРИСтИкИ

Лесно нанасяне
Паропропускливост и водоустойчивост
Устойчивост на изтъркване

СвоЙСтва

Незапалим
Безвреден за човека и околната среда

METALLICO
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СвоЙСтва

VELLUTO
VELLUTO е декоративна мазилка с блестяща металическа повърхност с красив ка-
дифен ефект. характеризира се с цветови преливки в една или близки тоналности 
и с меки отблясъци на отразената от повърхността светлинa.

VELLUTO e предназначена за интериорна декорация. чрез различните цветови 
решения можем да се потопим в духа на традицията и едновременно с това деко-
рираните стени да имат изключително модерна визия. Умелото редуване и съчета-
ване на повърхности с различна степен на отразяване на светлината допринася за 
неповторимо усещане за изящество и комфорт.

Подготовка на оСновата
Стената трябва да е добре шпаклована. Преди нанасяне 
повърхността трябва да е почистена от прах и несвързани 
частици. нанасят се две ръце грунд DENEL ProFUNDIS и 
оцветен латекс (в зависимост от цвета на мазилката).

ПРеПоРъка
опаковката да се разбърка добре преди употреба. да не 
се работи при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 
30°C. След употреба инструментите веднага да се измият 
с вода. При попадане върху кожата да се измие възмож-
но най-бързо с вода (въпреки че използваните вещества 
в VELLUTO отговарят на всички санитарно-медицински 
норми за безвредност, тя изсъхва и впоследствие отстра-
няването й е затруднено). не се допуска добавяне на други 
материали.

Полагане
нанася се с иноксова маламашка, с плавни движения. ефек-
тът на различното пречупване на светлината се постига от 
посоката на движение на маламашката и неравномерност-
та на нанесените маски. По този начин върху декорираната 
повърхност визуално се редуват блестящи и матови сег-
менти с кадифен ефект.

Лесно нанасяне
Отлична адхезия към основата
Незапалим

РаЗходна ноРМа
200–300 g/m2 (в зависимост от броя на нанесените слоеве).

СРок на годноСт И СъхРаненИе
1 година от датата на производство.  
да се съхранява в сухи помещения, при температура  
от 5°C до 30°C. да се предпазва от пряка слънчева светлина.

оПаковка
5 kg / 15 kg.

Цветова гаМа
По каталог.

Разреждане:

Инструменти за нанасяне:

температура при нанасяне: 

време на изсъхване при допир:

Пълно изсъхване:

Специфично тегло:

вискозитет:

Почистване на инструментите:

готов за употреба

Иноксова маламашка

от 10°С до 30°С (при относителна влажност на въздуха < от 80%)

≈ 30 минути (при t=20°С и относителна влажност на въздуха ≈ 80%)

1 ден (при t=20°С и относителна влажност 80%)

1130 kg/m3 ± 3% 

22 000 – 30 000 CPS Brookfield

С вода

технИчеСкИ хаРактеРИСтИкИ

Устойчивост на изтъркване
Безвреден за човека и околната среда
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TRAVERTINО е декоративна мазилка с вид на луксозна каменна облицовка за 
вътрешно и външно приложение. Създадена е с цел пресъздаване на външната ви-
зия на камъка травертин. нанася се изключително лесно и предоставя възможност 
за структуриране на цели стени или отделни елементи. Притежава отлична адхе-
зия към основата и добра устойчивост на изтъркване, оптимален баланс между па-
ропропускливост и водоустойчивост.

TRAVERTINО е специфична шпакловка с интериорно и екстериорно приложение.  
Съдържа акрилатна смола, неорганични пълнители и специфични реологични  
добавки. 

Подготовка на оСновата
Преди нанасяне, повърхността трябва да е почистена от 
прах и несвързани частици. нанасят се две ръце грунд 
DENEL ProFUNDIS, като втората ръка се полага след изсъх-
ване на първия слой.

Полагане
нанася се с маламашка на един слой с дебелина 1-2 mm. 

декоРаЦИЯ
След нанасяне на слой с желаната дебелина, повърхността 
се обработва посредством релефен тампон. След изсъхва-
не на така положения слой, върху него се нанася допълни-
телно транспарентен тониран латекс DENEL ProGLAZЕS, 
който се претърква с помощта на пластмасов/каучуков ра-
кел или гъба.

ПРеПоРъка
опаковката да се разбърка преди употреба. да не се ра-
боти при температури по-ниски от 5°C. След употреба 
инструментите веднага да се измият с вода. При попада-
не върху кожата да се измие възможно най-бързо с вода,  
(въпреки че използваните вещества в TRAVERTINO отго-
варят на всички санитарно-медицински норми за безвред-
ност, тя изсъхва и впоследствие отстраняването й е затруд-
нено). не се допуска добавяне на други материали.

РаЗходна ноРМа
1,2 – 1,6 kg/m2, в зависимост от дебелината на слоя.

СРок на годноСт И СъхРаненИе
1 година от датата на производство.  
да се съхранява в сухи помещения, при температура  
от 5°C до 30°C. да се предпазва от пряка слънчева светлина.

оПаковка
10 kg / 25 kg.

Цветова гаМа
Бяла.

технИчеСкИ хаРактеРИСтИкИTRAVERTINO

Отлична паропропускливост
Устойчивост на изтъркване

СвоЙСтва

Незапалим
Безвреден за човека и околната среда

готов за употреба

Маламашка

от 10°С до 30°С (при относителна влажност на въздуха не по-висока от 80%)

≈ 3 часа (при t=20°С и относителна влажност на въздуха приблизително 80%)

1 ден (при t=20°С и относителна влажност 80%)

1890 kg/m3 ± 3%

18 000–22 000 CPS Brookfield (при t=25°C и RVT 20 об./мин.) 

С вода

Разреждане:

Инструменти за нанасяне:

температура на нанасяне: 

време на изсъхване при допир:

Пълно изсъхване:

Специфично тегло:

вискозитет: 

Почистване на инструментите:
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ANTICO
ANTICO създава впечатлението за антична мазилка. Предназначена е за интериорни ре-
шения. оригиналният релеф, който се постига, наподобява стените на старинна сграда или 
семплата красота на кадифени тъкани. ANTICO подчертава индивидуалността на всяко по-
мещение, като създава усещане за неповторимост и уют. Продуктът удовлетворява както 
класическите, така и най-авангардните творчески идеи по отношение на вашия интериор. 
Специфичният състав на продукта го прави подходящ за декорация както на дома, така и 
на обществени сгради (офиси, хотели, търговски центрове, ресторанти, салони и др.). на-
нася се изключително лесно и предоставя възможност за структуриране на цели стени или 
отделни елементи. ANTICO съдържа акрилатна смола, калциевомагнезиеви алумосиликат-
ни пълнители и специфични реологични добавки. нанася се с четка или мече, след което 
се обработва вторично с тампон или пластмасова маламашка. 

Подготовка на оСновата
Преди нанасяне повърхността трябва да е почистена от 
прах и несвързани частици. нанасят се две ръце грунд 
DENEL ProFUNDIS, като втората ръка се полага след изсъх-
ване на първия слой.

Полагане
С валяче с дълъг косъм, четка или пластмасова маламашка 
равномерно се нанася ANTICO. дебелината на нанесения 
слой се определя от избраната вторична техника за деко-
рация. 

Преди да изсъхне материалът се обработва с различни ин-
струменти според желания краен ефект.

доПълнИтелна декоРаЦИЯ
След като първоначално нанесеният слой изсъхне, върху 
декорираната повърхност може да се нанесе допълнител-
но интериорен латекс. 

За постигане на рустикален ефект върху повърхността се 
нанася транспарентен тониран латекс DENEL ProGLAZЕS. 

РаЗходна ноРМа
500–800 g/m2 – при нанасяне на един слой (в зависимост 
от релефа)

СРок на годноСт И СъхРаненИе
1 година от датата на производство.  
да се съхранява в сухи помещения, при температура  
от 5°C до 30°C. да се предпазва от пряка слънчева светлина.

оПаковка
5 kg / 15 kg.

Цветова гаМа
Бяла.   

Разреждане:

Инструменти за нанасяне:

Инструменти за повърхностна обработка

температура на нанасяне: 

време на изсъхване при допир:

Пълно изсъхване:

Специфично тегло:

вискозитет: 

Почистване на инструментите:

готов за употреба

четка или мече със среден косъм

тампон, пластмасова маламашка и др.

от 10 до 30°С (при относителна влажност на въздуха по-ниска от 80%)

3 часа (при t=20°С и относителна влажност на въздуха ≈ 80%)

7 дни (при t=20°С и относителна влажност на въздуха 80%)

1240 kg/m3 ± 3% 

18 000 – 22 000 CPS Brookfield (при t=25°C и RVT 20 об/мин)

С вода

технИчеСкИ хаРактеРИСтИкИ

Лесно нанасяне
Отлична адхезия към основата
Оптимален баланс между паропропускливост
и водоустойчивост

СвоЙСтва

Висока устойчивост на изтъркване
Голямо разнообразие от декоративни техники
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COLORISSIMO
COLORISSIMO e декоративна структурирана фина мазилка на акрилатна основа. 
отличаваща се със специфичен блестящ холографски ефект.

COLORISSIMO e подходяща за интериорна и екстериорна декорация.

COLORISSIMO подчертава индивидуалността на всяко помещение, като създава 
усещане за неповторимост и уют. Специфичният състав на продукта го прави под-
ходящ за декорация както на дома, така и на обществени сгради (офиси, хотели, 
търговски центрове, ресторанти, салони и др.). нанася се изключително лесно и 
предоставя възможност за структуриране на цели стени или отделни елементи.

Подготовка на оСновата
Стената трябва да е добре шпаклована. нанасят се две ръце 
грунд DENEL ProFUNDIS, като втората ръка се полага след 
изсъхване на първия слой.

Полагане
нанася се с маламашка от инокс на равномерен или реле-
фен слой с дебелина 1-3 mm.

ПРеПоРъка
опаковката да се разбърка преди употреба. оптимален 
температурен диапазон за нанасяне 18°C – 30°C. При попа-
дане върху кожата да се измие възможно най-бързо с вода 
(въпреки че използваните вещества в COLORISSIMO отго-
варят на всички санитарно-медицински норми за безвред-
ност, тя изсъхва и впоследствие отстраняването й е затруд-
нено). не се допуска добавяне на други материали.

РаЗходна ноРМа
Приблизително 0,8–1 kg/m2, в зависимост от дебелината на 
слоя.

СРок на годноСт И СъхРаненИе
1 година от датата на производство.  
да се съхранява в сухи помещения, при температура  
от 5°C до 30°C. да се предпазва от пряка слънчева светлина.

оПаковка
5 kg / 15 kg.

Цветова гаМа
По каталог.

Разреждане:

Инструменти за нанасяне:

външен вид:

Почистване на инструментите:

Специфично тегло:

готов за употреба

Маламашка или шпакла от инокс

хомогенна пастообразна смес pH: 6,6-7,6

С вода

1200 kg/m3 ± 3% 

технИчеСкИ хаРактеРИСтИкИ
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