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IsoDeck
Спеціальна інтер’єрна фарба з ізолюючою дією від
нікотинового забруднення.

Опис продукту

Спеціальна інтер’єрна фарба для швидкого та екологічного ремонту поверхонь стін та стель від
плям нікотину. IsoDeck діє ізолюючим чином при нікотиновому забрудненні, яке з’являється при
водорозчинних фарб. IsoDeck не містить розчинників та швидко сохне, так що вітальні, офіси,
ресторани та готелі дуже швидко готові до використання, при цьому не виникає особливого
різкого запаху.

Сфера застосування

При поєднанні Caparol AquaSperrgrund та IsoDeck екологічним шляхом вирішуються такі ж
важкі та делікатні проблеми, як ремонт поверхонь з сильними плямами нікотину та/або води,
сажі та жиру. 

■ без розчинників, без пластифікаторів
■ водорозчинна, екологічна, без запаху
■ хороша ізоляція
■ здатність до дифузії
■ sd-величина паропроникності  < 0,1 м

Властивості

Синтетична дисперсія згідно DIN 55945В’яжуче

■ Стандарт: 12,5 лУпаковка/Розмір тари

БілаКолірні відтінки

Тонується макс. 10% повнотоновими та тонувальнимии пастами % AmphiColor або CaparolColor

При тонуванні вручну рекомендується змішувати усю потрібну кількість матеріалу, для того щоб
уникнути відмінності у відтінках.

Глибоко-матова (згідно DIN EN 13 300)Ступінь глянцю

В холодном місці, але не на морозі.Зберігання

Технічні характеристики згідно DIN EN 13 300:Технічна характеристика

При тонуванні можливі відмінності в технічних данних

■ Вологе витирання: Клас 2, відповідає стійкій до витирання згідно
DIN 53778

■ Коефіцієнт контрастності: Клас 1, при витраті 8 м2 /л, або 125 мл/м2 

■ Максимальна величина зерна: мілке (< 100 µm)
■ Щільність: бл. 1,5 г/см3 
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Eignung gemäß
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Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Основи повинні бути чистими, сухими та не мыститирозділяючих речовин. Дотримуйтесь при
цьому правил підрядно-будівельних робіт, частина C, DIN 18363,Розділ. 3.

Придатні основи

Змити усі плями нікотину, а також плями від води, жиру та сажі з додаванням побутових миючих
засобів та дати поверхні добре просохнути. Плями води витерти щіткою.

Наносити щіткою, валиком або безповітряним розпиленням.Метод нанесення

Нанесення Airless:
Кут напилення: 50°;
Діаметр сопла: 0,021-0,025";
Тиск: 150-180 бар

Після застосування робочі інструменти промити водою.

Поверхні з середнім нікотиновим забрудненням:Структура покриття

Нанести товстий та рівномірний шар IsoDeck, розбавленої макс. 5 % водою. На контрастних
поверхнях нанести попередній шар IsoDeck розбавленої макс 5-10 % води. На пористих,
піщаних та вбираючих поверхнях нанести ґрунтувальне покриття OptiGrund E.L.F. або CapaSol
LF. На нерівномірно вбираючих поверхнях нанести ґрунтувальне покриття Caparol
AquaSperrgrund або Caparol-Haftgrund.

Поверхні з сильним нікотиновим забрудненням, плямами жиру та сажі:

Нанести ґрунтувальне покриття нерозбавленої Caparol AquaSperrgrund. Після повного висихання
ґрунтувального шару (мін. 12 годин) один або два шари IsoDeck, розбавленої макс. 5 % водою.

Caparol AquaSperrgrund бл. 110 мл/м2 та IsoDeck бл. 125 мл/м2 за один робочий підхід на рівних
поверхнях. На шорстких поверхнях відповідно більше.

Витрата

Нижня температурна межа при нанесенні та висиханні:
+5 °C для основи та навколишнього середовища

Умови застосування

При +20 °C та відносній вологості повітря 65 % Caparol AquaSperrgrund через бл. 12 годин та
IsoDeck через 4-6 годин готові до повторного фарбування. При більш низьких температурах та
більш високій вологості повітря час висихання збільшується.

Період висихання

Для сильно забруднених поверхонь або для приміщень, які потрібно відремонтувати за кілька
днів, ми рекомендуємо застосувати швидко-висихаючу фарбу Dupa-inn без запаху.
Дотримуйтесь правил технічної інформації № 385. При Airless-нанесенні фарбу потрібно добре
перемішати та просіяти.

Вказівки

Примітки

Безпечне використання всередині приміщень перевірено Інститутом Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut (WKI) та відмічено знаком якості TÜV «перевірено на вміст шкідливих речовин»

Рекомендації/Експертизи

Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити під час нанесення та висихання хорошу
вентиляцію. Їсти, пити та курити під час використання фарби заборонено. При потраплянні в очі
або на шкіру, негайно промити водою. Не допускати потрапляння продукту на землю та у
водойми. Інструменти відразу помити водою з милом Не вдихати туман при розпиленні. Для
отримання додаткової інформації див. паспорт безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

В утилизацію здавати тільки пусті ємкості. Рідкі залишки матеріалу можна утилізувати як відходи
фарб на водній основі, висохлі залишки як побутове сміття або будівельне сміття.

Утилізація

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

M-DF01Код продукту

Полівінілацетат, карбонат кальцію, діоксид титану, силікат, вода, адитиви, консерванти.Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Неможливо розглянути усі основи, що зустрічаються на практиці, а також методи їх технічної
обробки через їх велику кількість та різноманіття. Якщо обробляється основа, що не згадана в
даному виданні, зверніться до наших співробітників. 

Технічна підтримка

Тел.:+38 044 379 06 91Центр обслуговування клієнтів

e-mail: info@caparol.ua
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