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Capadecor StuccoDecor DI LUCE
Шпаклювальна маса для отримання гладких поверхонь із
дзеркальним глянцем.

Опис продукту

Шпаклювальна маса для блискучого оформлення поверхонь внутрішніх стін на основі дисперсії.Сфера застосування

■ водорозчинна
■ напівпрозора
■ дзеркальний глянець без додаткового покриття
■ раціональна та безпечна технологія нанесення
■ можливість машинного тонування в системі ColorExpress
■ піддається очищенню
■ здатна до дифузії та володіє сорбційною здатністю 

Властивості

2,5 л та 5 лУпаковка/Розмір тари

Білуватий, напівпрозорий.Колірні відтінки

Тонування:
Можливість машинного тонування в системі ColorExpress для отримання бл. 1300 кольорів з
колекції 3D та CaparolColor. При нанесенні покриття на дотичні поверхні змішати між собою
вміст ємкостей між собою, щоб уникнути відмінності колірних тонів. При купівлі 100 л і більше
матеріалу одного кольору тонування може бути виконано на заводі.

Від шовковистого блиску до глянцю, залежно від характеру виконанняСтупінь глянцю

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

■ Щільність: бл. 1,45 г/мл
■ Еквівалент дифузії повітряного шару sdH2O: бл. 0,06 м

Технічна характеристика

Застосування

Основи повинні бути чистими, сухими і не містити розділяючих речовин. Дотримуватися вимог
частини З Положення про підрядно-будівельні роботи, стандарт DIN 18363, абз. 3. Внутрішні
оштукатурені та гіпсокартонні поверхні повинні відповідати ступеню якості Q4.

Придатні основи

Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Haftgrund. В залежності від властивостей
1-2 шари шпаклівки по всій поверхні матеріалом Caparol-Akkordspachtel fein (інші шпаклювальні
маси не підходять), після висихання - проміжне шліфування. Для вирівнювання вбираючої
здатності і зв'язування пилу виконати ґрунтування матеріалом CapaSol LF.

Підготовка основи
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Для економного і раціонального нанесення матеріалу StuccoDecor DI LUCE рекомендується
використовувати шпатель з високоякісної сталі (пружинний шпатель з подвійним полотном).
Обов'язково попередньо затерти шпатель папером мокрого шліфування (зернистість 400-600).
Нанести StuccoDecor DI LUCE на всю поверхню тонким шаром. При цьому наносити по
можливості мінімум матеріалу.
■ Дотичні поверхні обробляти "мокре по мокрому".
■ Після висихання видалити наявні задирки від шпаклівки.
■ Другий шар шпаклівки наноситься за аналогічною процедурою, що і перший.
■ При цьому відбувається насичення глянцю з матеріалу.
■ Після короткочасного висихання провести по поверхні шпателем під малим кутом з
невеликим натисканням.
■ При цьому створюється типова блискуча поверхня.

Метод нанесення

 Перший крок:

 - Нанести StuccoDecor DI LUCE на всю
поверхню тонким шаром. При цьому наносити
по можливості мінімум матеріалу. Пов'язані між
собою поверхні обробляти "мокре по
мокрому". -  - Після висихання задирки від
шпаклівки видаляються.

Другий крок, за бажанням третій:

 - Другий шар шпаклівки наноситься по
аналогічній процедурі, що і перший.
 - При цьому відбувається насичення глянцю з
матеріалу.
 - За бажання можна нанести третій шар, який
полірується до дзеркального блиску.

 Полірування поверхні:

- Після короткочасного обвітрювання або після
висихання провести полірування.
 - При цьому провести по поверхні виправочним
шпателем під малим кутом з невеликим
натисканням.
 - Цим створюється типова блискуча поверхня.

Зауваження: Полірування машинною технікою для отримання дзеркального блиску пов'язано
певним ризиком перегріву поверхні і рекомендуються тільки досвідченим фахівцям.
Нанесення і ущільнення третього шару шпателем дає порівнянний дзеркальний блиск.

Вказівки по оформленню: Технологія створення гладких поверхонь за допомогою
StuccoDecor DI LUCE заснована на зміні відбиття світла від нижніх шарів шпаклівки і
дзеркального відображення на поверхні. Додаткове глянцеве покриття не потрібне!
Полірування полірувальним диском дозволяє домогтися максимального дзеркального блиску.

Шляхом варіювання технології нанесення можна отримати індивідуальний вигляд поверхні.

Бл. 160-180 мл / м2 на 2 шари шпаклівки. Точна витрата визначається шляхом нанесення
пробного покриття.

Витрата

Мінімально допустима температура нанесення:Умови застосування

+5 °C для температури навколишнього середовища та основи.

При температурі +20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 30-60 хвилин покриття стає
сухим на поверхні. Покриття повністю висихає через 1-2 дні. при більш низькій температурі і
більшої вологості повітря час сушіння необхідно збільшити.

Період висихання

Очистити відразу після використання.Очищення інструментів
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Вказівки з очищення та догляду:

Поверхню, покриту матеріалом Stucco Decor DI LUCE, можна чистити шляхом видалення
забруднень з допомогою води і вологої ганчірки. При цьому виконувати очищення необхідно
виконувати дуже ретельно. Щоб підвищити здатність до очищення, можна нанести додаткове
захисне покриття матеріалом Disboxan 450 за допомогою чистої вологої ганчірки, з розрахунку 1
частина Disboxan 450 на 9 частин води. При цьому відповідний колірний тон підкреслюється або
стає більш інтенсивним.
При застосуванні цього матеріалу необхідно забезпечити провітрювання. Якщо зробити це
неможливо, то використовувати Disboxan 450 не рекомендується. Всупереч відповідній
технічній інформації застосування його для внутрішніх робіт у такому випадку допускається.

Вказівки

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх водою. Не
викидати в каналізацію, водойми і на грунт.

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

M-DF02Код продукту

Полімер акрилату і вініалацетату, мінеральні наповнювачі, вода, гліколевий ефір, гліколі,
ефірний спирт, добавки, консерванти.

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

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

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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