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Caparol Sensitiv
Екологічна фарба найвищого класу для внутрішніх приміщень.
Підходить для людей, що схильні до алергії.
Не містить консервантів.

Опис продукту

Фарба для внутрішніх робіт нового типу на дисперсійній основі: для особливо чутливих людей.
Ідеально підходить для людей, схильних до алергії, завдяки рецептурі з контролем наявності
алергенів. У комбінації з нашим продуктом ElectroShield фарба Caparol Sensitiv надає широкі
можливості нанесення покриттів, безпечних для здоров'я. 

Вступ

Фарба Caparol Sensitiv підходить для нанесення нових і ремонтних покриттів на будь-які
традиційні внутрішні поверхні в житловому і офісному будівництві, в лікарнях, дитячих садках,
школах і т.д.

Сфера застосування

■ не містить консервантів,
■ запатентована рецептура,
■ не містить розчинників,
■ не містить пом'якшувачів,
■ не містить активних речовин, що викликають мутність/появу плям на пофарбованій поверхні,
■ гігієнічна для навколишнього повітря,
■ сертифікат «Підходить для людей, схильних до алергії» відповідно до акту випробувань RW

TÜV Essen,
■ водорозчинна,
■ високий ступінь білизни,
■ висока здатність до дифузії,
■ величина паропроникності sd <0,1 м,
■ легка в застосуванні

Властивості

Дисперсія синтетичного матеріалу згідно DIN 55 945.В’яжуче

5 л, 12,5 лУпаковка/Розмір тари

Білий

Тонується з використанням макс. 10% кольорів AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarben або
CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (раніше Alpinacolor).
Сертифікат RW TÜV Essen відноситься до матеріалу білого кольору. При тонуванні може бути
спричинено вплив на властивості фарби Caparol Sensitiv з точки зору придатності для людей,
схильних до алергії.

Колірні відтінки

Глибоко-матова (згідно DIN 13 300)Ступінь глянцю

У закритій упаковці, в прохолодному місці, але не на морозі. Термін зберігання фарби Caparol
Sensitiv в даних умовах бл. 12 місяців. Додавання води може знизити стійкість при зберіганні.

Зберігання

Характеристики згідно з DIN EN 13 300:Технічна характеристика

При тонуванні можливі відхилення в технічних характеристиках.
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■Вологе витирання: Клас 3, відповідає класу «стійка до витирання
» згідно DIN EN 53778

■Коефіцієнт контрастності: Покривна здатність класу 2 при витраті 7 м2 /л
або 140 мл/м2 

■Максимальна величина зерна: < 100 мкм (мілке зерно)
■Щільність: бл. 1,3 г/см3 

Застосування

Підходить для будь-яких традиційних внутрішніх поверхонь, на які можна наносити покриття без
грунтування, наприклад, для мінеральних штукатурок, нових шпалер під фарбування (з
деревним волокном), структурних шпалер і склотканини, а також старих матових покриттів.
Основи повинні бути чистими, сухими, без розділяють речовин. Необхідно дотримуватися
положень порядку підряду на надання будівельних послуг (VOB), частина С, DIN 18363, розділ
3.

Придатні основи

Глиняні штукатурки:
Очистити поверхню і грунтувати концентратом Sylitol-Konzentrat 111, розведеним водою в
пропорції 2:1. Обробити пробну ділянку і перевірити на утворення коричневого кольору.

Підготовка основи

Наноситься щіткою, валиком або безповітряним розпилювачем.

Розпилення Airless:
Кут розпилення: 50о

Розпилювач: 0,021-0,026
Тиск при розпиленні: 150-180 бар
Робочі інструменти після застосування промити водою

Метод нанесення

Нанести густий рівномірний шар фарбою Caparol Sensitiv в розбавленому стані або розбавити
макс. 5% води.
На контрастні поверхні попередньо нанести шар грунтівки, розбавлений 5% води.

Структура покриття

Бл. 140 мл/м² за один прохід на гладкій основі, на шорсткій поверхні витрата відповідно
збільшується.

Витрата

Точна витрата визначається при пробному нанесенні.

Нижня температурна межа при нанесенні і висиханні:
Температура повітря і основи повинна бути не нижче +5

Умови застосування

При температурі + 20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 4-6 годин поверхня висихає і
можна проводити її подальшу обробку. Повністю поверхня висихає і може піддаватися
навантаженю приблизно через 3 дні. При більш низькій температурі, а також при більш високій
вологості повітря, тривалість висихання зростає.

Період висихання

Щоб уникнути видимих нашарувань, покриття наноситься в техніці «мокре по мокрому» за один
робочий прийом.
При нанесенні безповітряним розпилювачем необхідно добре перемішати фарбу і просіяти.
При обробці поверхонь з несприятливими світловими умовами (ковзне світло) ми
рекомендуємо використовувати матеріал CapaSilan.
Сліди поновлення на поверхні залежать від багатьох факторів, їх не можна уникнути (див.
Інструкцію № 25).

Вказівки

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці.
При попаданні в очі відразу ж промити чистою водою.
Не вдихати туман при розпилюванні.
Не викидати в каналізацію, стічні води і на грунт.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

У вторинну переробку здавати тільки порожні відра. Залишки рідкого матеріалу можуть бути
утилізовані як відходи фарб на водній основі, залишки матеріалу після висихання можуть бути
утилізовані як будівельні відходи або як затверділі старі фарби, а також як побутове сміття.

Утилізація

Для данної категорії продуктів макс. 30 г/л (2010)
Даний продукт містить менше 1 г/л VOC.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-DF01Код продукту

Акрилова дисперсія, діоксид титану, силікатні та кальцитні наповнювачі, вода, добавки.Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

див. в паспорті безпекиДетальні вказівки
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В рамках даної технічної інформації неможливо дати рекомендації по обробці всіх основ, що
зустрічаються на практиці.
Якщо потрібно обробити основи, не зазначені в даній Технічній інформації, то слід звернутися до
нас або до наших технічних співробітників у представництві. Ми із задоволенням надамо Вам
докладну консультацію, пов'язану з конкретним об'єктом.

Технічна підтримка

Центр Обслуговування Клієнтів:   Телефон:+380 44 379 06 91
Факс: +380 44 379 06 85
E-Mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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