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Malerit-W
Фарба для внутрішніх робіт, без розчинників, з фунгіцидними
властивостями, стійка до миття.

Опис продукту

Для високоякісного, стійкого до миття, сануючого фарбування разом із засобом Capatox або
FungiGrund на уражених пліснявою і схильних до утворення плісняви внутрішніх поверхнях, для
підтримки гігієни приміщення в приватному житлі.

Сфера застосування

■ ■ без розчинників;
■ водорозчинна, зі слабким запахом;
■ має здатність до дифузії, Sd <0,1 м;
■ володіє фунгіцидними властивостями;
■ містить іони срібла для біоцидної профілактики;
■ стійка до миття, 3 клас вологого витирання.

Властивості

Дисперсія штучної смоли згідно DIN 55945.В’яжуче

12,5 лУпаковка/Розмір тари

Біла.Колірні відтінки

Тонується повнотоновими та тонувальними фарбами з добавками макс. 5% AVA - Amphibolin,
або повнотоновими тонувальними фарбами CaparolColor (колишні Alpinacolor). При
індивідуальному тонуванні фарби, всю потрібну кількість матеріалу необхідно змішувати між
собою, щоб уникнути відмінностей колірних відтінків. При покупці фарби одного відтінку від 100
літрів фарби і більше, поставка матеріалу заводського тонування можлива під замовлення.
Яскравим інтенсивним відтінкам фарби, за певних обставин, притаманна обмежена покривна
здатність. Тому при таких відтінках рекомендується заздалегідь наносити криюче покриття на
білій базі, затонувати її в найбільш наближений до фінішного пастельний відтінок. Можливо, буде
потрібне друге криюче покриття.

Глибоко-матова згідно DIN EN 13 300Ступінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

Технічні параметри по DIN EN 13300:
При тонуванні можливі незначні відхилення в технічних даних.

Технічна характеристика

■ Вологе витирання: Клас 3, відповідає стійкій до миття
згідно стандарту DIN 53778

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

■ Максимальна величина зерна: Мілке (< 100 мкм)
■ Щільність: бл. 1,5 г/см3 
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Застосування

Основи повинні бути чистими, сухими та 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 осип піску та вбираючих штукатурок потрібне ґрунтування OptiGrund E.L.F або
CapaSol LF.
Гіпсові штукатурки та готові штукатурки розчинної групи PIV: нанести ґрунтувальне
покриття Caparol-Haftgrund. Гіпсові штукатурки зашліфувати і знепилити, нанести ґрунтувальне
покриття Caparol-Tiefgrund TB.
Гіпсокартонні панелі: На вбираючі панелі нанести ґрунтувальне покриття OptiGrund E.L.F або
Caparol-Tiefgrund ТВ. На сильно ущільнені гладкі панелі нанести адгезійне ґрунтувальне
покриття Caparol-Haftgrund.
Гіпсові плити (панелі 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
Бетон: Попередньо видалити можливі залишки розділяючих речовин, а також крейдисті та
піщані субстанції.
Пористий бетон: Ґрунтування з допомогою Capaplex, з розбавленням водою в пропорції 1:3.
Силікатна цегла: Покриття можливе без попередньої обробки.
Покриття, що мають несучу здатність: Матові, слабо вбираючі покриття не потребують
попередньої обробки. Блискучі поверхні і лакові покриття загрубляються до появи шорсткості.
Ґрунтування з використанням Caparol Haftgrund.
Покриття, що не володіють здатністю до навантажень: лакофарбові покриття або
штукатурки на основі штучних смол, що не міцно тримаються видалити без залишку. Слабо
вбираючі гладкі основи прогрунтувати Caparol-Haftgrund. Великопористі, що мають легкий осип
піску,  вбираючі штукатурки прогрунтувати матеріалом OptiGrund ELF або або CapaSol LF.
Покриття мінеральних фарб без здатності до навантажень, видалити механічним способом без
залишку і знепилити. Проґрунтувати CaparolTiefgrund TB.

Підготовка основи

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.
Уражені пліснявою поверхні: запліснявілі і грибкові відкладення змити водою. Поверхні
обробити за допомогою Capatox або FungiGrund і дати добре висохнути. Нанести ґрунтувальне
покриття відповідно до вимог та особливостей основи. При сильно уражених поверхнях фінішне
покриття виконувати за допомогою Indeko-W, Malerit-W або Fungitex-W. При цьому
дотримуватися законодавчих та відомчих приписів (наприклад, порядок застосування біологічно
активних і небезпечних речовин).
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 або Capacryl PU-Lacken.
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.

Призначена для нанесення щіткою або валиком.
Робочі інструменти промити водою після використання.

Метод нанесення

Ґрунтувальне покриття: Можливі плісняві відкладення змити водою. Поверхні промити за
допомогою Capatox або FungiGrund і дати добре просохнути. При цьому дотримуватися
законодавчих та відомчих приписів (наприклад, порядку застосування біологічно активних і
небезпечних речовин).
Грунтовка або проміжне покриття: Засіб Malerit-W, розбавлений макс. 10% води.
Фінішне покриття: Засіб Malerit-W, розбавлений макс. 5% води.

Структура покриття

бл. 140 мл/м2 за один роб. прохід на гладкій поверхні. На шорсткій поверхні витрати відповідно
більші. Точна втрата визначається на пробному покритті. Товщина фарбованого шару впливає
істотним чином на тривалість дії фунгіцидних та бактерицидних засобів. Тому засіб Malerit-W
повинен завжди наноситися товстим і рівномірним шаром. Не можна використовувати засіб з
меншою витратою, ніж наведено в технічній інформації.

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
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В приміщеннях, в яких виготовляються або зберігаються продукти харчування, забороняється
застосовувати ґрунтовки, які містять розчинники. Тому в цих приміщеннях дозволяється
застосовувати тільки водорозчинні ґрунтувальні засоби, такі як, наприклад, OptiGrund E.L.F. або
Caparol-Haftgrund. Ці приміщення після покриття засобом Fungitex-W, повинні провітрюватись
мінімум 3 дні перед їх подальшим використанням. При застосуванні Caparol-Tiefgrund TB
всередині приміщень від покриття може виходити сильний запах розчинника. В звязку з цим
слід забезпечити провітрювання. В чутливих зонах застосовувати AmphiSilan-Putzfestiger, що не
містить ароматичних сполук та слабо пахне.
Покривна здатність: Фарбування, виконане засобом Malerit-W, обробляється дисперсійними
фарбами або фарбами на основі полімеризаційних смол, а також штукатурками. Масляні фарби
та фарби на основі масляно-алкідних смол не підходять, так як речовина, що міститься в Malerit-
W, затруднює процес висихання.

Вказівки

Примітки

■ Біоциди слід застосовувати з обережністю. Перед застосуванням завжди читайте примітки та
інформацію про продукт. Не допускати потрапляння до рук дітей засобів Malerit-W та Capatox.
При потраплянні в очі негайно промити водою та проконсультуватись з лікарем. При
потраплянні на шкіру негайно змити водою. При проковтуванні негайно звернутись по
медичну допомогу, пред'явивши лікарю етикетку або упаковку продукту, так як може бути
порушена кишкова мікрофлора. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.
Проводити обробку тільки щіткою або валиком.

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 продуктів (кат. А/а): 30 г/л (2010). Цей продукт містить макс. < 1 г/л ЛОСГраничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-DF01FКод 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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