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Capadecor®  
Metallocryl Exterior
Шовковисто-глянцева дисперсійна фарба для зовнішніх робіт,
що надає поверхні вигляд металу.

Опис продукту

Metallocryl Exterior є шовковисто-глянцевою дисперсійною фарбою, з металевим ефектом, для
зовнішніх робіт. Для високоякісних, стійких до атмосферних впливів, ефектних покриттів на
структурованих поверхнях фасадів, для яких бажаний зовнішній вигляд під метал, відповідного
тенденції розвитку архітектурних форм.

Не підходить для використання в композиційних теплоізоляційних системах. Metallocryl Exterior
повинен застосовуватися на структурованих поверхнях. Гладкі основи, дрібно-структурувані, а
також поверхні з незадовільними співвідношеннями світла не можуть покриватися без слідів від
валика або без нашарувань.

Сфера застосування

■ водорозчинна
■ екологічна, зі слабким запахом
■ з ефектом «під метал»
■ атмосферостійка
■ захищає від пошкоджень водоростями та грибками за допомогою консервуючої плівки;
■ високий ступінь захисту від впливу дощу, відповідає класу „Низьке водопропускання“ за

стандартом DIN 1062 з w-значенням прибл. 0,01 [кг/(м2 · год 0,5)];
■ з хорошою здатністю до дифузії, відповідає класу „Середнє дифузійне паропропускання“ за

стандартом DIN 1062;
■ для спеціального застосування матеріал Metallocryl Exterior може постачатись без добавок

речовин проти ураження грибками та водорослями.

Властивості

Синтетична дисперсія за стандартом DIN 55945.В’яжуче

■ 5 л,
■ 10 л

Упаковка/Розмір тари

Сріблястий металік.Колірні відтінки

Metallocryl Exterior необхідно тонувати машинним способом в системі ColorExpress в колірні
тони колекції "CD-Metallocryl", інакше може бути неспівпадіння в колірних відтінках. Це також
відноситься до тонування у відповідний відтінок фарби Amphibolin для проміжного покриття.

Відтінки металік можуть відрізнятися від оригінальних через характерні металеві зовнішні
властивості. Тому рекомендується перед початком робіт нанесення пробного покриття.

Важливо: Metallocryl Exterior застосовується тільки в затонованому вигляді!

Шовковисто-глянцеваСтупінь глянцю

Зберігати в сухому прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: Прибл. 1,15 г/см3

■ Еквівалент дифузії повітряного шару sdH2O: прибл. 0,5 м
Технічна характеристика



Технічна інформація

AmphibolinДодаткові продукти

Застосування

Основи повинні бути чистими, сухими і не містити розділяючих речовин.Придатні основи

Тип підготовки основи залежить від наявної поверхні та її властивостей. Враховуйте відповідну
технічну інформацію матеріалу Amphibolin.

Не підходить для основ, таких як композиційні теплоізоляційні системи, силікатні блоки, нові
покриття з пружно-пластичними властивостями і дерево. Для металевих фасадів ми
рекомендуємо застосовувати Capalac Effektlack або Capalac Dickschichtlack.

Підготовка основи

Обробка:
Перед нанесенням слід ґрунтовно перемішати фарбу Metallocryl Exterior. Під час нанесення слід
регулярно перемішувати фарбу. Фарба Metallocryl Exterior може наноситися щіткою або
валиком. Проблемні ділянки слід додатково розкатати валиком.

Для нанесення валиком слід застосовувати середньо-ворсисті валики (висота ворсу 12-16 мм),
не схильні до накопичення фарби, наприклад: Rotanyl 18 для середньо- до грубо-
структурованних поверхонь; Rotanyl 11 для легко-структурованних поверхонь.

Зверніть особливу увагу:
глянцеві і металеві ефекти фарби Metallocryl підкреслюють структуру поверхні. Темні або
насичені колірні відтінки висихають з великою кількістю смуг через високий вміст пігменту.

Метод нанесення

Криюче проміжне покриття, що виконується матеріалом Amphibolin в колірних відтінках "CD-
Metallocryl", згідно з подальшим покриттям Metallocryl Exterior (дотримуватися технічної
інформації для Amphibolin). Матове забарвлення в якості проміжного покриття не підходить.
Фінішне покриття в 2 шари здійснюється Metallocryl Exterior в нерозбавленому вигляді.

Для того щоб забезпечити рівномірне розташування частинок пігменту Iriodin, фарба Metallocryl
Exterior повинна наноситися рівномірно, розподілятися в поперечному напрямку і прокочуватися
валиком в одному напрямку.

На гладких поверхнях може виходити дуже приваблива структура поверхні, якщо фарбу
Metallocryl Exterior, після нанесення валиком, додатково обробити овальною щіткою хрест-
навхрест або якщо її зашпаклювати спеціальною кельмою ArteTwin Kelle.

Структура покриття

Прибл. 100 мл/м2 на 1 шар на легко структурованих основах, на шероховатих основах
відповідно більше.
Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення.

Витрата

Нижня температурна межа при обробці:
Температура повітря та основи повинна складати +5 °C.

Умови застосування

При 20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 4-6 годин поверхня висихає і готова до
наступної обробки.
При більш низькій температурі і високій вологості час висихання відповідно збільшується.

Період висихання

Відразу після застосування промити водою.Очищення інструментів

Фарба Metallocryl Exterior не підходить для нанесення на горизонтальні поверхні, що піддаються
водному навантаженню. Для того, щоб зберегти специфічні для даного продукту властивості, не
слід змішувати його з іншими матеріалами. Щоб уникнути утворення нашарувань, фарбування
слід проводити методом «сире по сирому», за один робочий прохід.

Metallocryl Exterior - продукт, що містить спеціальні речовини, що запобігають утворенню грибків
і водоростей на поверхні.

Цей запас діючих біологічно активних речовин забезпечує тривалу захисну дію, обмежену за
часом, причому тривалість її дії залежить від умов на об'єкті, таких, як товщина шару ураження і
волого навантаження на стіну. Тому довгострокове постійне запобігання зростанню колоній
грибків і водоростей неможливо.

Вказівки

Примітки

Шкідлива для водних організмів. Не допускати потрапляння в руки дітей. При попаданні в очі
негайно промити водою і порадитись з лікарем. При попаданні на шкіру негайно промити
великою кількістю води і мила. Не викидати в каналізацію, водойми і в ґрунт. При проковтуванні
негайно звернутися по медичну допомогу, так як кишкова мікрофлора може бути порушена.
Проводити обробку тільки щіткою або валиком. Детальна інформація: див. паспорт безпеки.

Вказівки для безпечного
застосування (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

Поліакрилова смола, перламутровий пігмент (іріодін), силікати, вода, гліколь ефір, добавки,
консерванти.

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст
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