
Технічна інформація 800

Indeko-W
Матова фарба на основі дисперсії штучних смол для
внутрішніх робіт з довгостроковим захистом від плісняви.
Зносостійкість класу 2, стійкість до миття по DIN 53 778.

Опис продукту

Для високоякісних стійких до миття сануючих покриттів поверхонь, вражених пліснявою,
всередині приміщень та профілактичного фарбування поверхонь, які піддаються небезпеці
враження пліснявою в промислових вологих приміщеннях, таких як пивоварні, молочні заводи,
м’ясокомбінати, консервні заводи, а також для підтримання санітарних норм в житлових
приміщеннях.

Сфера застосування

■ Водорозчинна, зі слабким запахом
■ Показник паропроникності sd < 0,1 м
■ Не перешкоджає дифузії
■ Довготривала фунгіцидна та бактерицидна дія
■ Стійка до водних дезінфікуючих та миючих засобів
■ Легка в застосуванні

Властивості

Дисперсія штучних смол згідно DIN 55 945.В’яжуче

2,5 l, 12,5 lУпаковка/Розмір тари

Біла.Колірні відтінки

Тонування повнотоновими фарбами AVA - Amphibolin Vollton-und Abtoenfarben або тонувальними
фарбами Alpinacolor макс. 5%. Для уникнення колірних відхилень, при самостійному отриманні
відтінків, потрібну кількість фарби необхідно змішати між собою.
При тонуванні більше 100 літрів фарби одного колірного тону, а також у випадку спеціального
замовлення виконується фабричне тонування.

Шовковисто - матовий (згідно DIN EN 13 300)Ступінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозіЗберігання

Характеристики по DIN EN 13300:
Через тонування можуть виникати розбіжності в технічних характеристиках.

Технічна характеристика

■Вологе витирання: Клас 2, стійкість до витирання по DIN 53778.
■Коефіцієнт контрастності: Клас 2 при витраті фарби 6 м²/л або 150 мл/м².
■Максимальна величина зерна: мілке (< 100 µm)
■Щільність: бл. 1,5 г/см3 
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(–) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche
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Застосування

Основи повинні бути чистими, не мати розділяючих речовин та бути сухими. Дотримуйтесь
вимог підрядно-будівельних робіт, частина C, DIN 18 363, абзац 3.

Придатні основи

Штукатурки розчинної групи PII та PIII: Міцні штукатурки та штукатурки з нормальною
здатністю до поглинання покриваються без попередньої обробки. Для грубопористих
штукатурок, які мають осипи піску та поглинаючих штукатурок потрібне ґрунтування Caparol
Acryl-Hydrosol або CapaSol.
Гіпсові штукатурки та готові штукатурки розчинної групи PIV: Грунтувальне покриття – за
допомогою грунтівки Caparol Haftgrund. Гіпсові штукатурки, які мають поверхневі спікання,
попередньо зашліфувати, та, видаливши пил, нанести Caparol Tiefgrund TB.
Гіпсові будівельні панелі: Панелі, які мають поглинаючу властивість, ґрунтуються за Acryl-
Hydrosol або грунтівкою Caparol Tiefgrund-ТВ. На сильно ущільнені та гладкі плити наносять
адгезійний грунт Caparol Haftgrund.
Плити з гіпсокартону: Зашліфувати шпаклювальні задирки. М’які прошпакльовані гіпсом місця
укріпити з допомогою продукту Caparol-Tiefgrund TB. Нанести ґрунтувальне покриття продуктом
Caparol Haftgrund або CapaSol. Для плит з залишками водорозчинних субстанцій, що
фарбуються, рекомендується ґрунтувальне покриття з використанням Caparol - Aquasperrgrund.
Бетон: Попередньо видалити можливі залишки розділяючих речовин, а також крейдисті та
піщані субстанції.
Газобетон: Ґрунтування з допомогою Capaplex, з розбавленням водою в пропорції 1:3.
Стіни з силікатної та облицювальної цегли: Покриття можливе без попередньої обробки.
Покриття, що мають несучу здатність: Матові, слабо поглинаючі покриття не потребують
попередньої обробки. Блискучі поверхні і лакові покриття обробляються до появи шорсткості.
Ґрунтування з використанням Caparol Haftgrund.
Покриття, що не володіють несучою здатністю: Не володіючі несучою здатністю покриття з
лаковими та дисперсійними фарбами, а також штукатурки на основі штучних смол видалити. На
слабо поглинаючі, гладкі поверхні наноситься грунтівка Caparol Haftgrund. На грубо
пористі поверхні, які мають осипи піску або вбираючі поверхні наноситься грунтівка Caparol
Acryl-Hydrosol або CapaSol. Покриття на основі мінеральних фарб, що не володіють несучою
здатністю, видаляються механічним способом, а очищені поверхні знепилюються. Ґрунтувальне
покриття з використанням грунтівки глибокого проникнення Caparol-Tiefgrund ТВ.

Підготовка основи

Покриття на основі клейових фарб: Необхідно змити до основи. Нанести грунтувальне
покриття грунтівкою глибокого проникнення Caparol-Tiefgrund ТВ.
Нефарбовані грубоволокнисті, рельєфні або тиснені шпалери з паперу: Фарбуться без
попередньої підготовки
Шпалери, що не міцно тримаються на стінах: Видалити до основи без залишків. Змити сліди
клею та макулатури. Нанести ґрунтувальне покриття грунтівкою глибокого проникнення Caparol-
Tiefgrund ТВ.
Поверхні з нікотиновими, водяними, сажовими, масляними або жировими плямами: 
Нікотинові забруднення, а також плями жиру та сажі видалити водою з додаванням
жиророзчинних побутових миючих засобів та дати добре просохнути. Сухі водяні плями чистити
щіткою в сухому вигляді. Нанести ізолюючий шар грунтівкою Caparol-Aquasperrgrund (Технічна
інформація № 845). На підтвердження сильному забрудненню поверхні нанести фінішне
покриття продуктом Caparol IsoDeck (Технічна інформація № 848).
Дерево та дерев’яні матеріали: Наносити покриття водорозчинними, екологічними
акриловими лаками Capacryl Acryl-Lacken або Capadur Color
Ділянки, з невеликими дефектами: Після відповідної попередньої підготовки виправити
поверхню з допомогою шпаклівки Caparol-Akkordspachtel або Caparol Glaettspachtel у
відповідності з рекомендаціями по її нанесенню та, при необхідності, додатково заґрунтувати.

Призначена для нанесення щіткою або валиком.Метод нанесення

Ґрунтувальне або проміжне покриття:
Indeko - W, розбавлена макс. 10% води
Фінішне покриття:
Indeko - W, розбавлена макс. 5% води

Структура покриття

бл. 150 мл/кв.м за один роб. прохід на гладкій поверхні. На шорсткій поверхні витрати
відповідно більші. Точні втрати визначаються на пробному покритті. Товщина покриття значно
впливає на довгочасну бактерицидну та фунгіцидну дію фарби. Тому завжди наносити Indeko-W
насиченим та рівномірним шаром. Не можна наносити фарбу менше, ніж вказано вище.

Витрата

Нижня температурна межа при обробці і висиханні:
 температура повітря і основи повинна бути вище +5 ° C.

Умови застосування

При + 20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 4 - 6 годин висихає на поверхні і готова до
подальшої обробки, після 24 годин стійка до дощу. Висихає і здатна нести навантаження
приблизно через 3 дні. При більш низькій температурі і високій вологості час висихання
відповідно збільшується.

Період висихання

В приміщеннях, в яких виготовляються або зберігаються продукти харчування, забороняється
застосовувати грунтівки, які містять розчинники. Тому в цих приміщеннях у якості грунтівки
CapaSol або ж Caparol Acryl-HydroSol, які не містять розчинників. Ці приміщення після
фарбування Indeko W перед подальшим використанням необхідно провітрити мінімум протягом
3 днів.
Indeko-W, реагуючи з розчиненими у воді солями важких металів, наприклад міді, викликає
виникнення коричневих плям. В таких випадках звертайтесь за детальними консультаціями.

Вказівки
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Примітки

■ Придатність поверхонь в сферах життєдіяльності
■ Вплив фунгіцидних пофарбованих внутрішніх поверхонь
■ Визначення ЛOC-емісій на пофарбованих поверхнях згідно схемі AgBB

Рекомендації/Експертизи

В приміщеннях, в яких виготовляються або зберігаються продукти харчування, забороняється
застосовувати грунтівки, які містять розчинники. Тому в цих приміщеннях у якості грунтівки
використовуються CapaSol або ж Caparol Acryl-HydroSol, які не містять розчинників. Ці
приміщення після фарбування Indeko W перед подальшим використанням необхідно провітрити
мінімум протягом 3 днів.
Indeko-W, реагуючи з розчиненими у воді солями важких металів, наприклад міді, викликає
виникнення коричневих плям. В таких випадках звертайтесь за детальними консультаціями.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Віддавати в утилізацію тільки порожні ємкості. Рідкі залишки матеріалу можуть бути утилізовані
як відходи фарб на водній основі, засохлі залишки матеріалу - як засохлі фарби або побутове
сміття.

Утилізація

для даної категорії продуктів (Категорія A/a): 30 г/л (2010). Цей продукт містить < 1 г/л ЛOC.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-DF01FКод продукту

Дисперсія штучних смол, діоксин титану, силікати, вода, плівко - утворююча речовина,
присадки, консерванти, плівко - консервуюча речовина.  Доповнюючий матеріал: Capatox -
Біоцидний розчин для попередньої обробки поверхонь, вражених грибками)

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Через різноманіття основ і конкретних технічних умов фарбування на об'єкті в даному
друкованому виданні всі вони не можуть бути розглянуті. У разі обробки основи, яка не
включена в дану технічну інформацію, потрібно звертатися за консультаціями до нас або до
співробітників відділу збуту. Ми із задоволенням детально проконсультуємо Вас за конкретними
умовами об'єкту.

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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