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Latex Gloss 60
Глянцева фарба першого класу витирання.

Опис продукту

Для зносостійких глянцевих інтер'єрних покриттів, які піддаються сильним поверхневим
навантаженням через безпосередній контакт з забрудненням. Чудово підходить для покриття
склошпалер типу Capaver, яким фарба Latex Gloss 60 надає особливу виразність і вишуканість
завдяки підкресленню фактури текстильного малюнка.

Сфера застосування

■ ■ з мінімальними емісіями, без розчинників і пластифікаторів
■ без крейдистих і матуючих субстанцій
■ водорозчинна, екологічна, зі слабким запахом
■ паропроникна, SD <0,5 м
■ висока покривна здатність
■ висока ступінь білизни
■ стабільнй глянець, не жовтіє
■ придатна для миття та стійка до водних побутових дезинфікуючих і миючих засобів
■ легко наноситься

Властивості

Дисперсія штучної смоли згідно DIN 55945.В’яжуче

■ ■ Стандартна упаковка: 2,5 л, 12,5 л
■ Розміри упаковки для ColorExpress: 12,5 л

Упаковка/Розмір тари

БілийКолірні відтінки

Latex Gloss 60 тонується вручну повнотоновими тонувальними фарбами CaparolColor або AVA -
Amphibolin. При тонуванні фарби вручну необхідно змішувати всю потрібну кількість матеріалу
між собою, щоб уникнути різниці колірних відтінків. При покупці від 100 літрів і більше в одному
відтінку, можлива доставка матеріалу заводського тонування під замовлення.
Latex Gloss 60 тонується також машинним способом в системі ColorExpress в найбільш
популярні колірні колекції, в світлі відтінки до індексу яскравості приблизно 70. Для запобігання
можливих відхилень відтінків, рекомендується перед застосуванням перевіряти матеріал на
точність відповідності необхідному тону. На дотичних основах рекомендується застосовувати
матеріал тільки однієї виробничої партії (див. номер партії на упаковці). Соковитим інтенсивним
відтінкам властива обмежена покривна здатність. Тому, при таких відтінках, рекомендується
заздалегідь наносити криюче покриття на білій базі затонувати її в найбільш наближені до
фінішного пастельні відтінки. Можливо буде потрібне друге криюче покриття.

ГлянцеваСтупінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

Технічні параметри згідно DIN EN 13 300:
При тонуванні можливі відхилення по технічних даних.

Технічна характеристика
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■ Вологе витирання: Клас 1, відповідає стійкості до витирання згідно
DIN 53778.

■ Коефіцієнт контрастності: 2 клас покривної здатності при виході від  7 м²/л
та витраті 140 мл/м²

■ Максимальна величина зерна: дрібне (< 100 µм)
■ Щільність: бл. 1,3 г/см3

Застосування

Основи повинні бути чистими та сухими, не мати розділяючих речовин.Придатні основи

Штукатурки розчинної групи PII та PIII: Міцні штукатурки та штукатурки з нормальною
здатністю до вбирання покриваються без попередньої обробки. Для грубо пористих штукатурок,
які мають осипи піску та вбираючих штукатурок потрібне ґрунтування Caparol Acryl-Hydrosol або
CapaSol.

Гіпсові штукатурки та готові штукатурки розчинної групи PIV: Ґрунтувальне покриття – за
допомогою ґрунтовки Caparol Haftgrund. Гіпсові штукатурки, які мають поверхневі спікання,
попередньо зашліфувати, та, видаливши пил, нанести глибоку ґрунтовку Caparol Tiefgrund TB.

Гіпсові будівельні панелі: Панелі, які мають вбираючу властивість, ґрунтуються за Acryl-
Hydrosol або глибокою ґрунтовкою Caparol Tiefgrund-ТВ. На сильно ущільнені та гладкі плити
наносять адгезійне ґрунтувальне покриття 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.
Дотримуватись розпорядження BFS № 12

Підготовка основи

Бетон: Попередньо видалити можливі залишки розділяючи 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 здатність до навантажень: Матові, слабо вбираючі покриття не
потребують попередньої обробки. Блискучі поверхні і лакові покриття зобробляються до появи
шорсткості. Ґрунтування з використанням Caparol Haftgrund.

Покриття, що не володіють здатністю до навантажень:
Не володіючі здатністю до навантажень покриття лаками та дисперсійними фарбами, а також
штукатурки на основі штучних смол видалити. На слабо -вбираючі, гладкі поверхні наноситься
ґрунтовка Caparol Haftgrund. На грубо пористі поверхні, які мають осипи піску або вбираючі
поверхні наноситься ґрунтовка Caparol Acryl-Hydrosol або CapaSol. Покриття на основі
мінеральних фарб, що не володіють здатністю до навантажень, видаляються механічним
способом, а очищені поверхні знепилюються. Ґрунтувальне покриття з використанням ґрунтовки
глибокого проникнення Caparol-Tiefgrund ТВ.

Покриття на основі клейових фарб: Необхідно змити до основи. Нанести ґрунтувальне
покриття ґрунтовкою глибокого проникнення Caparol-Tiefgrund ТВ. 

Нефарбовані грубоволокнисті, рельєфні або тиснені шпалери з паперу:  Фарбуються без
попередньої підготовки.

Шпалери, що не міцно тримаються на стінах: Видалити до основи без залишків. Змити сліди
клею та макулатури. Нанести ґрунтувальне покриття ґрунтовкою 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 ґрунтовкою Caparol- Aquasperrgrund.

Дерево та дерев’яні матеріали: Наносити покриття водорозчинними, екологічними
акриловими лаками Capacryl 

Ділянки, з невеликими дефектами: Після відповідної попередньої підготовки виправити якість
поверхні з допомогою шпаклівки Caparol-Akkordspachtel у відповідності з рекомендаціями по її
нанесенню та, при необхідності, додатково заґрунтувати.
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Призначена для нанесення щіткою, валиком або обладнанням для безповітряного напилення.

Безповітряне напилення:
Кут напилення: 50°
Форсунка: 0,021-0,025' '
Тиск: 150-180 бар
Робочі інструменти промити водою після використання

Метод нанесення

Нанести один густий рівномірний шар фарби Latex Gloss 60, розбавленої максимум 5% води. На
контрастних основах нанести попередні ґрунтувальні шари фарби, розбавленої максимум до
10% води. На основі з нерівномірно вбираючою здатністю, нанести покриття ґрунтовкою
Caparol-Haftgrund.

Структура покриття

Бл. 140 мл/м2 за один роб. прохід на гладкій поверхні. На шорсткій поверхні витрати відповідно
більші. Точна втрата визначається при пробному покритті.

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

Щоб уникнути утворення помітних стиків окремих ділянок фарбованої поверхні, наносити
методом «мокре по мокрому» за один прохід. При нанесенні методом безповітряного
напилення, фарбу добре перемішати і пропустити через сито.
Під час застосування Caparol-Tiefgrund TB всередині приміщення, може виходити типовий запах
розчинника. У зв'язку з цим необхідно забезпечити хорошу вентиляцію. На делікатних ділянках
застосовувати AmphiSilan-Putzfestiger, що не містить ароматичних сполук і слабо пахне.
Малюнок фактури на поверхні залежить від багатьох факторів і, в зв'язку з цим, не
регламентований.

Вказівки

Примітки

Незалежне випробування всередині приміщення проведено Інститутом Fraunhofer Wilhelm-
Klauditz-Institut (WKI) з присвоєнням знаку якості TÜV «Перевірено на наявність шкідливих
речовин». Висновки можна отримати за вимогою.

Рекомендації/Експертизи

Зберігати в місцях, недоступних дітям. Захищати очі і шкіру від попадання бризків фарби. При
попаданні в очі і на шкіру, відразу ж грунтовно промити водою. Не вдихати туман, що
утворюється при нанесенні фарбопультом. Виключити під час нанесення споживання їжі, пиття і
куріння. Не викидати в каналізацію, водойми і на ґрунт. Робочі агрегати та інструменти промити
водою відразу після застосування. Додаткові вказівки див. в паспорті безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

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

Утилізація

Для продуктів (кат. А/а): 100 г/л (2010). Цей продукт містить макс. < 1 г/л ЛОСГраничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-DF01Код продукту

Дисперсія штучної смоли, пігменти, мінеральні наповнювачі, вода, аддитиви, консерванти.Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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