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Aqua-inn Nº–1
Водорозчинна, інтер’єрна ізолююча фарба з високою
здатністю покриття. Звукопоглинаюча фарба з низьким рівнем
напруження.

Опис продукту

Водорозчинна і швидковисихаюча інтер'єрна фарба з високою здатністю покриття і шовковисто-
матовою поверхнею. Особливо добре підходить як ізолююча фарба для приміщень, які в короткі
терміни повинні бути відкриті для громадського користування, також як ізолююче покриття для
поверхні з плямами від нікотину, води, сажі і жиру.

Сфера застосування

Відповідно до зазначених інструкцій з ремонту, також як фарба для звукопоглинаючих плит і
штукатурки.

■ ізолююча дія
■ не жовтіє
■ високий ступінь білизни
■ висока покривна здатність
■ легка в застосуванні
■ для грунтувального та проміжного покриття
■ тонкошарова, зберігає структуру
■ здатна до дифузії
■ sd-величина < 0,14 м

Властивості

Дисперсія синтетичних полімерів згідно DIN 55945.В’яжуче

■ Стандарт: 5 л, 12,5 л.Упаковка/Розмір тари

білийКолірні відтінки

Можливе самостійне тонування за допомогою універсальних тонуючих паст з макс 3%. Всю
потрібну кількість матеріалу змішати для уникнення відмінності у відтінках. При замовленні
понад 100 л одного відтінку, можливе заводське тонування.

Aqua-inn №1 тонується за допомогою ColorExpress-System в усі ходові відтінки з коефіцієнтом
яскравості 70. Для уникнення відмінності у відтінках, використовуйте матеріал з однієї партії.

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

В холодному місці, але не на морозі.Зберігання

Технічні дані згідно SN EN 13 300:
Після тонування можливі зміни в технічних характеристиках.  

Технічна характеристика

■ Вологе витирання: Клас 1, відповідає стійкій до витирання згідно
DIN 53778

■ Коефіцієнт контрастності: Клас 1, при витраті 6 м2/л або 150 мл/м2

■ Максимальна величина зерна: мілке (< 100 µm)
■ Щільність: бл. 1,37 г/см³
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(–) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Поверхня повинна бути сухою і очищеною від бруду та розділяючих речовин. Правила
підрядної-будівельних робіт, частина С, DIN 18363, пункт 3.

Придатні основи

Міцні, слабо вбираючі основи, також старі матові покриття з несучою здатністю можна
обробляти відразу без попередньої підготовки. На вбираючі і сильно вбираючі основи, такі як
м'які гіпсові штукатурки нанести ґрунтувальне покриття за допомогою Caparol Tiefgrund TB або
AmphiSilan- Putzfestiger.

Підготовка основи

Плями нікотину і сажі:

Нікотинові і жирні плями видалити за допомогою миття, і використовувати без попередньої
обробки.

Сухі плями води:

У деяких випадках ізолюючих можливостей Aqua-inn N ° 1 може бути не достатньо. В такому
разі провести пробне покриття і нанести покриття Caparol AquaSperrgrund, Disbon 481 EP-
Uniprimer або Capacryl Holz-Isogrund. Висохлі плями води очистити щіткою.

Гіпсові плити (Гіпсокартонні плити):

Поверхні не потребують додаткової обробки.

Звукопоглинаючі штукатурки:

Ремонт звукопоглинаючих систем вимагає спеціальної обробки. Докладні інструкції можна
знайти в керівництві Caparol за технологіями фарбування розпиленням.

Нанесення:

Aqua-inn N ° 1 наноситься в нерозбавленому вигляді. При подальшому наклеюванні шпалер,
нанести проміжне покриття Capagrund Universal або AquaSperrgrund.

Невеликі деффекти:

Після відповідної підготовки нанести Caparol-Akkordspachtel або AkkordLeichtspachtel і
прогрунтувати.

Наноситься щіткою, валиком або методом розпилення.Метод нанесення

Нанесення Airless:
Кут напилення: 40-50 °
Діаметр сопла: 0,019-0,021 "
Тиск: бл. 200 bar

(При звукопоглинаючиз системах застосовувати безповітряний Airless)

Нанести товстий і рівномірний шар нерозбавленою Aqua-inn N ° 1.
На контрастних поверхнях, таких як поверхні з сильними забрудненнями, потрібно нанести
ґрунтувальне і проміжне покриття матеріалом розведеним макс. 5% води.
Нерівномірно вбираючі поверхні обробити AquaSperrgrund або Capagrund Universal.

Структура покриття

Бл. 150 мл/м2 за робочий прохід на гладких поверхнях. На шорсткуватих поверхнях відповідно
більше. Точна витрата можна визначити за допомогою пробного нанесення.

Витрата

Нижня температурна межа при нанесенні і висиханні:Умови застосування

+5 ° C для поверхні і навколишнього середовища.
Для отримання оптимального ефекту - мінімальна температура + 16 ° C.

При +20 ° C і відносній вологості повітря 65% поверхня суха через 4-6 годин і через 12 годин
готова до подальшої обробки. Повністю суха і готова до навантажень через бл. 3 дні. При більш
низьких температурах і більш високій вологості повітря час висихання збільшується.

Період висихання

Для уникнення видимих нашарувань наносити методом "мокре по мокрому". При обробці
забруднених поверхонь рекомендується провести пробне нанесення.
Aqua-inn N°1 не призначена для приміщень з підвищеною вологістю.
При нанесенні за допомогою Airless фарбу потрібно добре перемішати і просіяти. При
застосуванні Caparol-Tiefgrund TB всередині приміщень може виникати відповідний різкий
запах. Тому потрібно забезпечити хорошу вентиляцію. В особливо чутливих зонах застосовувати
AmphiSilan-Putzfestiger. На суміжних покриттях застосовувати матеріал з однієї партії.

Вказівки

Сумісність:
Aqua-inn N°1 не можна змішувати з іншими матеріалами.
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Примітки

■ Вимірювання звукопоглинання згідно DIN EN 20354
Müller-BBM, Planegg.

Рекомендації/Експертизи

Тримати подалі від дітей. При попаданні в очі негайно промити водою. При розпорошення не
вдихати туман. Не викидати в каналізації, водойми. При нанесенні забороняється їсти, пити та
курити.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

В утилізацію віддавати тільки порожні ємності. Рідкі залишки можна утилізувати як відходи
будівельних матеріалів, а засохлі залишки як побутове сміття.

Утилізація

Для категорії продуктів (Kat. A / g): 30 г / л (2010). Даний продукт містить. 30 г / л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-DF01Код продукту

Поліакрилова смола, діоксид титану, силікати, карбонат кальцію, вода, ефір гліколю, добавки,
консерванти.

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Всі основи, зустрічаються на практиці і способи їх технічної обробки не можуть бути розглянуті в
даній публікації.

Технічна підтримка

Якщо обробляються основи, які не включені в цю технічну інформацію, необхідно звернутися до
співробітників відділу збуту. Ми з задоволенням проконсультуємо Вас

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

e-mail: info@caparol.ua
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