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Modelliermasse
Дисперсійна декоративна пластична маса для структурних
покриттів та тонкого шпаклювання.

Опис продукту

Для легко моделюючих, пластичних покриттів всередині приміщень. Може також
використовуватись у якості тонкої шпаклівки. Поверх Modelliermasse можна наносити усі
дисперсійні, латексні фарби та акрилові лаки з асортименту Caparol. У якості тонкої шпаклівки
добре розтягується, заповнює та чудово шліфується у сухому стані.

Сфера застосування

■ чудово структурується
■ володіє сорбційною здатністю
■ дифундуюча
■ висока заповнюючи здатність
■ слабкий запах
■ шліфується у сухому стані

Властивості

Полімерна дисперсія згідно DIN 55945.В’яжуче

8 кг, 25 кгУпаковка/Розмір тари

БілийКолірні відтінки

Тонується із застосуванням не більш ніж 10 % повнотонових та тону вальних фарб AVA -
Amphibolin. При додаванні великої кількості повнотонових фарб створюються дуже невиразні
структури. При покупці 100 кг і більше матеріалу одного кольору на вимогу тонування може бути
виконано на заводі.

Матова (згідно DIN EN 13 300)Ступінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

Характеристики згідно DINEN 13 300:Технічна характеристика

У результаті тонування технічні характеристики можуть незначно змінюватись.

■ Щільність: бл. 1,3 г/см3

Застосування

Основи повинні бути чистими, не містити розділяючи речовин.Придатні основи

Дотримуйтесь частини С Положення про підрядно-будівельні роботи, стандарт DIN 18363, абз.
3.

Штукатурки груп розчинів PN та Pill:Підготовка основи
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На міцні нормально вбираючі  штукатурки наносити без попередньої обробки. На пористі,
вбираючі штукатурки з осипом піску нанести ґрунтувальне покриття матеріалом OptiGrund E.L.F.
або CapaSol LF.

Гіпсові та готові штукатурки груп розчинів PIV та PV:

Нанести ґрунтувальнепокриття матеріалом Caparol-Haftgrund. Гіпсову штукатурку
відшліфувати, видалити пил, нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol- Tiefgrund TB.

Гіпсоволокнисті плити:

На вбираючі плити нанести ґрунтувальне покриття матеріалом OptiGrund E. L. F.або Caparol-
Tiefgrund TB. На сильно ущільнені гладкі плити нанести адгезійний грунтувальний шар
матеріалом Caparol-Haftgrund.

Гіпсові плити (гіпсокартонні плити):

Відшліфувати. М’які та відшліфовані місця закріпити матеріалом Caparol-Tiefgrund TB. Нанести
ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. або CapaSol LF. На плити
з водорозчинними фарбуючими інгредієнтами нанести ґрунтувальне покриття матеріалом
Caparol AquaSperrgrund. Дотримуйтесь Інструкції № 12.

Бетон:

Видалити залишки розділяючи речовин, крейдисті та сипучі речовини.

Пористий бетон:

Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Capaplex, розведеним водою у співвідношенні 1:3.

Кладка з силікатної цегли:

Наносить без попередньої обробки.

Покриття з несучою здатністю:

На матові слабо-вбираючі покриття наносити без попередньої підготовки. Глянцевим поверхням
з лаковим покриттям надати шорсткості. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-
Haftgrund.

Покриття без несучої здатності:

Видалити покриття з лаків, дисперсійних фарб та штукатурок на основі синтетичних смол без
здатності до навантажень. На гладкі слабо-вбираючі покриття нанести грунтувальне покриття
матеріалом Caparol-Haftgrund. На пористі, сипучі або вбираючі поверхні нанести ґрунтувальне
покриття матеріалом OptiGrund E.L.F. або CapaSol LF. Покриття без несучої здатності з
мінеральних фарб видалити механічним методом та очистити від пилу.  Нанести ґрунтувальне
покриття матеріалом Caparol-Tiefgrund TB.

Покриття з клеєвих фарб:

Змити до основи. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Tiefgrund TB.

Структурно-волокнисті, рельєфні та тиснені паперові шпалери:

Видалити повністю. Змити клей та стерти залишки паперу. Нанести ґрунтувальне покриття
матеріалом Caparol-Tiefgrund TB.

Поверхні, вражені пліснявою:

Видалити плісняву або грибок методом мокрого очищення. Промити поверхню матеріалом
Capatox або FungiGrund та дати добре висохнути. Ґрунтувальне покриття в залежності від виду
та властивостей основи.

У випадку сильного враження поверхні нанести фінішне покриття матеріалом Indeko-W або
Malerit-W. Дотримуватись при цьому приписів та норм (наприклад, постанови про правильне
поводження з біологічними та небезпечними речовинами).

Поверхні з плямами від нікотину, води, сажі та жиру:

Нікотинові плями, а також плями від сажі та жиру змити водою з додаванням побутового
миючого засобу та добре висушити. Плями від води видалити щіткою. Нанести ізолююче
ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol AquaSperrgrund. На сильно забруднені поверхні
може знадобитись додаткове фінішне покриття матеріалом Aqua-inn № 1.
 

Дерево и дерев’яні матеріали:

Обробити водорозчинними екологічними лаками Capacryl Acryl, або фарбою для дерева
Capadur-Holzfarbe (Технічна інформація № 960 та № 190 відповідно)

Обробити водорозчинними екологічними лаками Capacryl Acryl, або фарбою для дерева
Capadur-Holzfarbe (Технічна інформація № 960 та № 190 відповідно).
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Рівномірно нанести широкою щіткою, валиком або розпилювачем та моделювати при допомозі
підходящих валиків. Розкатування матеріалу Modelliermasse валиком з зернистістю 3-5 мм дає
можливість отримати тонкі покриття з текстурою апельсину. Після використання інструменти
промити водою. 

Метод нанесення

Ґрунтувальний та проміжний шар:Структура покриття

Нанести товстий рівномірний шар матеріалом Caparol-Haftgrund. На сильно вбираючі та
нерівномірно вбираючі поверхні попередньо нанести ґрунтувальне покриття з допомогою
OptiGrund E.L.F або CapaSol LF.

Фінішне покриття:

В залежності від бажаної структури розбавити Modelliermasse   водою не більш ніж на 5%. При
тонуванні повнотоновими та тону вальними фарбами AVA - Amphibolin або CaparolColor нанести
матеріал нерозбавленим

В залежності від бажаної структури та властивостей основи бл. 700-1500 г/м2. Точна витрата
визначається шляхом пробного покриття.

Витрата

Мінімально допустима температура нанесення:Умови застосування

+5 °C для основи та навколишнього середовища.

При температурі + 20 °C та відносні вологості повітря 65 % через 24 годин покриття сухе на
поверхні. Покриття повністю висихає та може піддаватись навантаженню через 3 дні.

Період висихання

При більш низькій температурі та більш високій вологості повітря час висихання збільшується.

Для уникнення стиків та накладень наносити покриття "мокрим по мокрому" за один прохід. При
безповітряному розпиленні матеріал добре перемішати.

Вказівки

При використанні Caparol-Tiefgrund TB всередині приміщення може з’явитись типовий запах
розчинника. Тому необхідно забезпечити хорошу вентиляцію, або застосовувати матеріал
AmphiSilan-Putzfestiger, який не містить ароматичних сполук та практично без запаху.

При роботі зі шпаклювальними масами, що містять гіпс, через довготривалий вплив вологи,
можуть з’явитись відшарування, набухання. Тому потрібно забезпечити швидке висихання при
достатньому провітрюванні та забезпеченні відповідної температури. Дотримуйтесь Інструкції
№ 2 "Шпаклівка гіпсових плит" Федерального союзу по гіпсу та гіпсових плитам.

Примітки

Зберігати подалі від дітей. При потраплянні в очі та на шкіру негайно промити водою. При
нанесенні розпиленням не вдихати аерозоль. 

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Уникати потрапляння в каналізацію, водойми та на ґрунт. Додаткова інформація: Див. паспорт
безпеки.

Гранично допустима концентрація ЛОС для даної категорії продуктів (кат. А/а): 30 г/л (2010).
Даний продукт містить не більше ніж 10 г/л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-DF02Код продукту

Поліакрилатна смола, діоксид титану, карбонат кальцію, вода, глікольефір, присадки,
консерванти

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

В даній публікації неможливо розглянути усі основи, що зустрічаються на практиці.Технічна підтримка

Якщо Ви маєте справу з основами, що не розглянуті у даній Технічній інформації, зверніться до
наших співробітників за консультацією.

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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