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Capadecor ArteTwin Basic
Нова ефективна система шпаклювання для внутрішніх робіт

Опис продукту

ArteTwin – це система різнобарвного шпаклювання для створення природних елегантних
поверхонь стін всередині приміщення. Система ArteTwin складається зі спеціально розроблених
компонентів, які можна комбінувати окремо. Шляхом варіювання різних матеріалів і
різноманітних прийомів роботи можна отримати поверхні від візуально стриманих до дуже
ефектних.

Вступ

Особливості: За допомогою спеціально розробленої кельми за перший робочий прохід
наноситься не менше двох матеріалів (технологія Twin). Складовою частиною ArteTwin Basic і
ArteTwin Effect є світлі пігментовані частинки, які не змішуються з іншими пігментами і
створюють неповторний зовнішній вигляд. При нанесенні частинки укладаються природно, і
створюються натуральні структури, характерні для даної технології. Технологія Capadecor
ArteTwin захищена патентом (№ ЕР 024 253 452). 

Для внутрішнього декоративного оздоблення готелів, кафетеріїв, офісів, лікарських кабінетів,
квартир, приміщень у клініках і т. д .

Сфера застосування

■ водорозчинна
■ готова до нанесення
■ не шкідлива для навколишнього середовища, практично без запаху
■ тонується в системі ColorExpress
■ піддається очищенню
■ згідно акту випробувань загального будівельного нагляду клас будівельного матеріалу

негорючий згідно DIN 4102-A2, PZ-Hoch-090311

Властивості

Дисперсія штучної смоли.В’яжуче

5 л, 10 лУпаковка/Розмір тари

Біла криюча шпаклювальна маса з білими частинками, тонується в системі ColorExpress в бл.
350 кольорових тонів з колекції "CD-ArteTwin", заснованої на Caparol 3D-System.

Вказівки по оформленню: Кількість матеріалу і самі матеріали можуть варіюватись залежно
від бажаного зовнішнього вигляду і цілей оформлення.
Наприклад:
■ 2/3 білої шпаклівки ArteTwin Basic з 1/3 тонованої шпаклівки ArteTwin Basic.
■ 2/3 затонованої шпаклівки ArteTwin Basic з 1/3 тонованої шпаклівки ArteTwin Basic.
■ 2/3 білої або затонуваної шпаклівки ArteTwin Basic з 1/3 золотистою або сріблястою
шпаклівкою ArteTwin Effect gold або silber.

Щоб уникнути створення "неспокійних" поверхонь, основні кольори повинні підбиратися тон-в-
тон або узгоджуватися по яскравості.

Колірні відтінки

МатоваСтупінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання
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Застосування

Поверхня повинна бути чистою, сухою, не містити розділяючих речовин та мати рівномірну
гладку структуру.

Придатні основи

Нерівні поверхні та поверхні з нерівномірною структурою розгладити з використанням
тонкозернистої шпаклівки Caparol Akkord-Spachtel Fein або середньозернистої шпаклівки
Caparol Akkord-Spachtel Mittel або шпаклівки Akkkord-Leichtspachtel.

Штукатурки груп розчинів PI, Р ІІ та Р ІІІ:
На міцну нормально вбираючу штукатурку попередньо нанести ґрунтівку Caparol Haftgrund. На
вбираючі штукатурки, що мають легкий осип піску, нанести ґрунтувальне покриття матеріалом
CapaSol LF. На сильно вбираючі штукатурки нанести грунтувальне покриття матеріалом Caparol-
Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger.

Гіпсові і готові штукатурки групи розчинів Р IV:
Гіпсову штукатурку відшліфувати агломератною шкіркою, видалити пил, нанести ґрунтувальне
покриття матеріалом Caparol-Haftgrund.

Гіпсоволокнисті плити:
Зчистити задирки від шпаклівки. М'які і відшліфовані місця шпаклівки закріпити матеріалом
CapaSol LF. При більш сильному вбиранні нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-
Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger. На нормально вбираючі поверхні нанести ґрунтувальне
покриття матеріалом Caparol-Haftgrund.

Гіпсокартонні плити:
Зчистити задирки від шпаклівки. М'які і відшліфовані місця шпаклівки гіпсу закріпити матеріалом
CapaSol LF. При більш сильному вбиранні нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-
Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger. На нормально вбираючі поверхні нанести грунтувальне
покриття матеріалом Caparol-Haftgrund. На плити з водорозчинними барвниками інгредієнтами
нанести грунтувальне покриття матеріалом Caparol AquaSperrgrund. При цьому необхідно
дотримуватися інструкції BFS № 12, частина 2.

Бетон:
Видалити можливі залишки забруднень і речовин, крейдистих і сипучих речовин. При більш
сильному вбиранні нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Tiefgrund TB або
AmphiSilan-Putzfestiger. На нормально вбираючі поверхні нанести ґрунтувальне покриття
матеріалом Caparol-Haftgrund.

Покриття, що володіють здатністю до навантажень:
На матові слабковбираючі покриття наносити проміжне покриття без попередньої підготовки.
Глянцевим поверхням і поверхням з лаковим покриттям надати шорсткості і нанести
ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Haftgrund.

Підготовка основи

Покриття, що не володіють здатністю до навантажень:
Видалити покриття, що не володіють здатністю до навантажень з лаку, дисперсійних фарб і
штукатурки на основі синтетичних смол. На великопористі, сипучі або вбираючі поверхні
нанести ґрунтувальне покриття матеріалом CapaSol LF. Покриття, що не володіють здатністю до
навантажень з мінеральних фарб видалити механічно і очистити поверхню від пилу. Нанести
ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger.

Покриття з клейових фарб:
Змити до грунту. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Tiefgrund TB або
AmphiSilan- Putzfestiger.

Деревостружкові, рельєфні та тиснені паперові шпалери:
Видалити повністю. Змити клейстер і залишки паперу. Нанести ґрунтувальне покриття
матеріалом Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger.

Поверхні з плямами від нікотину, води, сажі або жиру:
Нікотинові плями, а також плями від сажі або жиру змити водою з додаванням побутового
миючого засобу, що розчиняє жири і добре просушити. Висохлі патьоки від води видалити
щіткою методом сухого очищення. Нанести ізолююче ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol
AquaSpergrund (технічна інформація № 384).

Дерево і дерев'яні матеріали:
Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Capacryl Holz-IsoGrund. На плити, покриті смолою
меламіну, нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Capacryl-Haftprimer.

Пошкоджені місця:
Після відповідної підготовки усунути незначні дефекти шпаклівкою Caparol- Akkordspachtel
відповідно до інструкцій виробника і при необхідності заґрунтувати.

Увага:
При використанні Caparol-Tiefgrund TB всередині приміщення може з'являтися типовий запах
розчинника. Тому необхідно забезпечити гарне провітрювання. У чутливих місцях застосовувати
матеріал AmphiSilan-Putzfestiger, що не містить ароматичних сполук і не має неприємного
запаху.
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Система шпаклювання ArteTwin базується на використанні двох матеріалів за один прохід
(технологія Twin). Для цього на спеціальну кельму ArteTwin накладається поруч шпаклівка двох
колірних відтінків ArteTwin Basic або бажана комбінація з ArteTwin Basic і ArteTwin Effect Gold
або Silber, які потім, з використанням технології плям зі слабким натисканням, наносяться на
поверхню стіни.
Після цього нанесена плямами шпаклівка в залежності від бажаного зовнішнього вигляду
розтягується для з'єднання плям між собою. Так створюється унікальний зовнішній вигляд
ArteTwin. Цей етап роботи після висихання першого шару можна повторити.
Якщо необхідно створити додатковий ефект перлинного блиску, після висихання першого шару
шпаклівки можна нанести матеріал ArteTwin Effect Gold або Silber безперервно по всій поверхні
або плямами. У важкодоступних місцях, наприклад на внутрішніх кутах, необхідно
використовувати відповідний інструмент (м'яку щітку).

Метод нанесення

Проміжне покриття:
Після нанесення відповідного ґрунтувального покриття наноситься проміжне покриття
матеріалом білого кольору Indeko-plus або Putzgrund 610. Слід уникати утворення структур у
вигляді скочувань.
Увага:
Не наносити ArteTwin безпосередньо на лужні проміжні покриття (наприклад, силікатні фарби
або штукатурки).

Фінішне покриття:
Компоненти ArteTwin Basic і ArteTwin Effect узгоджені між собою і наносяться на поверхню за
допомогою спеціальної кельми ArteTwin. Залежно від бажаного зовнішнього вигляду матеріали
можуть наноситися одночасно або один поверх іншого в будь-якій комбінації після висихання
першого шару шпаклівки. У такому випадку див. також вказівки по оформленню.

Структура покриття
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Перший крок:
Після підготовки поверхні нанести ґрунтувальне покриття фарбою
Indeko-plus. Структура валика розрівнюється широкою щіткою. 

Другий крок:
Розмістити матеріали поряд на спеціальній кельмі ArteTwin.

Нанести матеріали технікою плям на невеликій відстані один від
одного та зі зміною напрямку.

Поєднати та розгладити плями до утворення рівномірно покритої
поверхні.
Слідкувати, щоб кельма легко йшла по матеріалу (не дряпати).

Третій крок:
ArteTwin Basic + ArteTwin Basic або  ArteTwin Basic + ArteTwin Effect
нанести як у другому покритті за технологією плям насиченим шаром
потіп поєднати плями до рівномірно вкритої поверхні. При цьому
повторна зміна напрямку проходження кельми позитивно впливає на
зовнішній вигляд поверхні. 

Після висихання першого шару шпаклівки нанести матеріал ArteTwin
Effect Gold або Silber по всій площі плямами.

Ґрунтувальне шпаклювання з використанням ArteTwin Basic:
бл. 250-300 мл / м2

Ґрунтувальне шпаклювання з використанням ArteTwin Basic і ArteTwin Effect:
бл. 250-300 мл / м2 основного матеріалу і бл. 150 мл / м2 маси для додання ефекту.

Витрата

Мінімально допустима температура нанесення:
температура навколишнього середовища і основи не повинна опускатися нижче +5 ° С.

Умови застосування

При температурі +20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 6 годин покриття стає сухим на
поверхні. При нанесенні покриттів в кілька шарів час сушіння між окремими шарами має
становити до 12 годин.

Період висихання

Кельма ArteTwin:
Спеціально розроблена пластикова кельма з заокругленими кутами і змінною ручкою. Зношене
полотно кельми легко змінюється. При нанесенні матеріалів системи ArteTwin слід
використовувати виключно кельму ArteTwin, інший інструмент для шпаклювання не підходить.

Інструменти

Очистити водою після використання, при необхідності з додаванням миючих засобів.Очищення інструментів
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Залежно від обсягу і техніки роботи можуть виникати помітні структури нанесення матеріалу.
Повністю гладкі поверхні з використанням технології ArteTwin отримати неможливо. Щоб
домогтися гладкої поверхні, а також досягти хорошої придатності до очищення, поверх ArteTwin
можна нанести матеріал DecoLasur. В такому випадку DecoLasur наноситься на поверхню
нерозведеним з допомогою спеціальної кельми ArteTwin.

Вказівки

Примітки

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

Для продуктів даної категорії (кат. А / l): 200 г / л (2010). Вміст летких органічних сполук (ЛOC) в
даному продукті не перевищує 50 г / л.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-DF01Код продукту

Дисперсія штучної смоли, кольорові пігменти, мінеральні наповнювачі, вода, добавки,
консерванти.

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

У цій публікації неможливо розглянути всі основи, що зустрічаються на практиці та технології їх
покриття.
Якщо Ви маєте справу з поверхнями, що не згадані в даній Технічної інформації, слід
звернутися до нас або нашим співробітників. Ми із задоволенням надамо Вам докладну
консультацію з урахуванням специфіки конкретного об'єкту.

Технічна підтримка

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів

Технічна інформація DI896R NOE · Видання: січня 2021
Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не
звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації .  ДП "Капарол Україна" вул.

Алма-Атинська, 35-а · м. Київ · 02092 · Тел. +380 44 379 06 91 · E-Mail: info@caparol.ua · Інтернет-сторінка www.caparol.ua


