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StuccoDecor DI PERLA
Декоративна шпаклювальна маса для внутрішніх робіт з
металевим відтінком.

Опис продукту

Capadecor StuccoDecor DI PERLA – шпаклювальна маса з металевим відтінком для
індивідуального декоративного оформлення внутрішніх стін і стель. 

Вступ

Для внутрішньої високоякісної декоративної обробки готелів, кафетеріїв, ресторанів, офісів,
лікарських кабінетів, квартир, приміщень у клініках і т. д.

Сфера застосування

■ екологічно безпечна,
■ не містить розчинників і пом'якшувачів,
■ розбавляється водою,
■ здатна до дифузії,
■ проста у застосуванні,
■ витримує високі навантаження

Властивості

Органічне в'яжуче на основі полімерної смоли.В’яжуче

2,5 лУпаковка/Розмір тари

Срібний - база, золотий - база.
Шпаклювальна маса Capadecor StuccoDecor DI PERLA тонується автоматично в установці
ColorExpress приблизно в 73 колірних відтінки (55 відтінків для срібної бази, 18 відтінків для
золотої бази).
При тонуванні вручну змішати необхідну кількість шпаклівки, щоб уникнути відмінностей
колірного тону. Базу можна використовувати тільки в тонованому вигляді.

Колірні відтінки

Шовковисто - глянцеваСтупінь глянцю

У сухому прохолодному місці, але не на морозі. Берегти від прямого сонячного проміння.
Термін зберігання в оригінальній упаковці мінімум 2 роки.

Зберігання

Технічна інформація згідно DIN EN 13300:
■ Мокре стирання: клас 2
■ Величина зерна: дрібне

Технічна характеристика

■ Щільність: бл. 1,0 г/см3

CapaGrund UniversalДодаткові продукти
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Застосування

Будь-які традиційні мінеральні поверхні (старі штукатурки, бетон, цегляна кладка), гіпсокартон,
тверді дерево-волокнисті плити, збірні будівельні елементи, міцні старі покриття.

Придатні основи

Основи повинні бути чистими, сухими, з несучою здатністю. Попередньо необхідно
зашпаклювати поверхню до гладкого стану (наприклад, з використанням матеріалів
Akkordspachtel mittel або fein), щоб не було нерівностей, дірок або усадкових раковин. Потім
необхідно покрити поверхню матеріалом CapaGrund Universal у відповідності до технічних
вказівок без структури з колірним тоном, узгодженим з тоном подальшого покриття.
Штукатурки розчинних груп PI, P II, P III: Міцні нормально вбираючі штукатурки попередньо
обробити матеріалом CapaGrund Universal. На вбираючі штукатурки з легким піщаним осипом
нанести шар грунтівки CapaSol LF. На сильно вбираючі штукатурки нанести шар грунтівки
Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger.
Гіпсові і готові штукатурки розчинної групи P IV: Відшліфувати гіпсові штукатурки зі спеченою
кіркою, видалити пил. Нанести ґрунтувальний шар CapaGrund Universal.
Гіпсові будівельні плити, гіпсокартонні плити: Відшліфувати задирки від шпаклювання. М'які і
відшліфовані ділянки гіпсової шпаклівки зміцнити за допомогою матеріалу CapaSol LF. На
сильно вбираючі поверхні нанести шар грунтівки Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-
Putzfestiger. На помірно вбираючі поверхні нанести шар грунтівки CapaGrund Universal. На плити
з покриттям з водорозчинних фарб нанести шар грунтівки матеріалом Caparol
AquaSperrgrund.

Підготовка основи

Бетон: Видалити наявні залишки відокремлюваних речовин, а також крейдисті частинки, що
осипаються. На сильно вбираючі поверхні нанести шар грунтівки Caparol-Tiefgrund TB або
AmphiSilan-Putzfestiger. На помірно вбираючі поверхні нанести шар грунтівки CapaGrund
Universal.
Покриття з несучою здатністю: Матові, слабо вбираючі поверхні покривати без попередньої
обробки. Глянцевим поверхням і лаковим покриттям надати шорсткість, нанести грунтувальний
шар CapaGrund Universal.
Покриття без несучої здатності: Повністю видалити покриття лаками, дисперсійними фарбами
і штукатурками на основі штучних смол, що не володіють несучою здатністю. Для грубо
пористих, вбираючих поверхонь або поверхонь з піщаної осипом необхідний шар грунтівки
CapaSol LF. Покриття мінеральними фарбами без несучої здатності видалити механічним
способом, очистити поверхню від пилу. Нанести шар грунтовки Caparol-Tiefgrund TB або
AmphiSilan- Putzfestiger.
Покриття з клейових фарб: Грунтовно змити. Нанести шар грунтівки Caparol-Tiefgrund TB або
AmphiSilan- Putzfestiger.
Грубоволокнисті, рельєфні або тиснені паперові шпалери, неміцні шпалери: Видалити
повністю. Змити залишки клейстеру і паперу. Нанести шар грунтівки Caparol- Tiefgrund TB або
AmphiSilan-Putzfestiger.
Поверхні з нікотиновими, водяними, жирними плямами і плямами кіптяви: Нікотинові,
жирні плями і плями кіптяви видалити за допомогою води з додаванням побутових миючих
засобів, що розчиняють жир, дати поверхні висохнути. Висохлі водяні плями очистити щіткою.
Нанести ізолюючий шар грунтівки матеріалом Caparol AquaSperrgrund.

Дефектні ділянки: Після відповідної підготовки виправити дефектні ділянки за допомогою
шпаклівки Caparol-Akkordspachtel і при необхідності нанести шар грунтівки.
Увага: При застосуванні матеріалу Caparol-Tiefgrund TB в приміщенні може з'явитися типовий
запах розчинника. Тому необхідно забезпечити хорошу вентиляцію. У чутливих областях
рекомендується застосовувати матеріал AmphiSilan-Putzfestiger зі слабким запахом без вмісту
ароматичних сполук.

Необхідно спочатку заґрунтувати підкладку матеріалом CapaGrund Universal в колірному тоні
заключного покриття. Для нанесення матеріалу потрібен спеціальний інструмент (венеціанська
кельма). Як правило, для отримання повністю готового покриття потрібно два робочих прийоми.

Метод нанесення

1 робочий етап: Рівномірно нанести шпаклювальну масу Capadecor StuccoDecor DI PERLA
бажаного колірного тону, розведену водою бл. 20%, на підготовлену поверхню за допомогою
валика з коротким ворсом. Витрата матеріалу бл. 40 мл / м2.
2 робочий етап: Нанести шпаклювальну масу Capadecor StuccoDecor DI PERLA без
розведення того ж колірного тону венеціанської кельмою до повного покриття, після короткого
часу вивітрювання обробити / структурувати поверхню за допомогою тієї ж кельми. При цьому
виходить характерна оксамитова поверхня. Витрата матеріалу Capadecor StuccoDecor DI
PERLA бл. 80 мл / м2.
Увага: Щоб уникнути видимих   нашарувань необхідно покривати поверхню в техніці «мокре по
мокрому» без перерв. На застосування матеріалу впливають протяги і теплі основи.

Структура покриття

бл. 120 – 150 мл/м2  для гладкого покриття. Точна витрата визначається пробним шляхом на
об'єкті.

Витрата

Нижня межа температури при нанесенні покриття: +5 ° C для матеріалу, підкладки та
циркуляційного повітря. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%.

Умови застосування

бл. 24 годин, між окремими робочими етапами необхідно дотримуватися часу сушки мінімум 12
годин. При більш низькій температурі і високій вологості повітря потрібно розраховувати на
збільшення часу сушіння.

Період висихання

Одразу ж після використання промити водою.Очищення інструментів
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Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх водою. Не
викидати в каналізацію, водойми і на грунт. Професійний користувач може запросити паспорт
безпеки матеріалу.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалів утилізувати як
фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутове сміття.

Утилізація

для категорії даних продуктів (кат. А / а): 30 г / л (2010).
Цей продукт містить менше 1 г / л ЛOC.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Дисперсія акрилово-стирольного сополимера, пігменти, мінеральні наповнювачі, вода, добавки.Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

див. в паспорті безпекиДетальні вказівки

У даному друкованому виданні неможливо розглянути всі види основ, зустрічаються на
практиці і способи їх підготовки. При необхідності обробки основ, що не описані у цій Технічної
інформації, необхідно зв'язатися з нами або з працівниками наших філій. Ми завжди готові дати
Вам детальну консультацію по кожному конкретному об'єкту.

Технічна підтримка

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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