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Capadecor ArteTwin Effect Gold/
Silber
Нова ефектна система шпаклювання для внутрішніх робіт.

Опис продукту

Продукт ArteTwin являє собою дуже привабливу, багатоколірну техніку шпаклювання для
отримання природних елегантних внутрішніх поверхонь. Продукт ArteTwin складається з
спеціально розроблених, індивідуально комбінованих компонентів. Завдяки варіативному
використанню матеріалів і різної техніки нанесення можна створювати різноманітні поверхні: від
стриманих до ефектних та яскравих. При цьому ArteTwin Effect служить для поліпшення
властивостей поверхні і додає золотистий або сріблястий блиск в вигляді акценту або по всій
поверхні.

Вступ

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

Сфера застосування

■ Водорозчинна
■ Готова до застосування
■ Екологічна, зі слабким запахом
■ Підвищує здатність до очищення

Властивості

Акрилова дисперсіяВ’яжуче

2,5 лУпаковка/Розмір тари

Лесуючий білий з срібними або золотими і білими перламутровими частинками.Колірні відтінки

Шовковисто-глянцева металеваСтупінь глянцю

■ В прохолодному місці, але не на морозіЗберігання

Застосування

Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, без розділяючих речовин. Крім того, вона повинна
бути рівною та мати однорідну структуру.

Придатні основи

Примітки:
Шорсткі поверхні та нерівномірно структуровані поверхні необхідно вирівнювати з допомогою
матеріалів Caparol Akkordspachtel fein або mittel / AkkordLeichtspachtel.

Підготовка основи

Штукатурки класу розчинів P I, P II та P III:
Міцні, нормально вбираючі штукатурки обробити грунтівкою Caparol-Haftgrund. На злегка піщані,
вбираючі штукатурки нанести грунтівку CapaSol LF. Штукатурки з сильним піщаним осипом
загрунтувати продуктами Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger.

Гіпсові штукатурки та обрешітки під штукатурку класу розчинів P IV:
Гіпсові штукатурки з патьоками відшліфувати, очистити від пилу, загрунтувати продуктом
Caparol-Haftgrund.
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Гіпсові будівельні плити:
Зашліфувати напливи шпаклівки. М'які і відшліфовані місця гіпсової шпаклівки зміцнити
продуктом CapaSol LF. Поверхні із сильною вбираючою здатністю загрунтувати продуктами
Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger. Поверхні з нормальною вбираючою здатністю
заґрунтувати продуктом Caparol-Haftgrund.

Гіпсокартонні плити:

Зашліфувати напливи шпаклівки. М'які і відшліфовані місця гіпсової шпаклівки зміцнити
продуктом CapaSol LF. Поверхні з сильною вбираючою здатністю загрунтувати продуктами
Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger. Поверхні з нормальною вбираючою здатністю
заґрунтувати продуктом Caparol-Haftgrund. Плити, до складу яких входять водорозчинні
речовини, що змінюють забарвлення, заґрунтувати продуктом Caparol AquaSperrgrund.

Бетон:

Видалити наявні залишки розділяючих речовин, пилу і піску. Підкладки з сильною вбираючою
здатністю загрунтувати продуктами Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger. Поверхні з
нормальною вбираючою здатністю заґрунтувати продуктом Caparol-Haftgrund.

Міцні покриття:

На матові, слабко вбираючі покриття безпосередньо нанести проміжне покриття. Глянцевим
поверхням і лаковим покриттям надати шорсткості, покрити їх ґрунтівкою Caparol-Haftgrund.

Неміцні покриття:
Неміцні лакові і дисперсійні фарби або штукатурні покриття на основі синтетичних смол
необхідно видалити. Поверхні з великими порами, з піщаної осипом або хорошою вбираючою
здатністю загрунтувати продуктом CapaSol LF. Неміцні покриття з мінеральних фарб видалити
механічним способом і очистити поверхні від пилу. Заґрунтувати продуктами Caparol-Tiefgrund
TB або AmphiSilan-Putzfestiger.

Покриття з клейових фарб:
Ретельно змити. Заґрунтувати продуктами Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger.

Грубоволокнисті, рельєфні і тиснені шпалери з паперу, неміцно прилягаючі шпалери:
Повністю видалити. Змити залишки шпалер і клею. Заґрунтувати продуктами Caparol- Tiefgrund
TB або AmphiSilan- Putzfestiger.

Поверхні з плямами від нікотину, води, сажі або жиру:
Нікотинові забруднення, а також плями сажі або жиру змити водою із застосуванням побутових
миючих засобів і ретельно висушити поверхню. Засохлі водяні плями відчистити сухою щіткою.
Нанести ізолююче покриття грунтівки з продукту Caparol AquaSperrgrund.

Дерево і дерев'яні матеріали:
Заґрунтувати продуктом Capacryl Holz-IsoGrund. Панелі, покриті смолою, заґрунтувати
продуктом Capacryl-Haftprimer.

Місця з дефектами:
Після відповідної попередньої обробки продуктом Caparol-Akkordspachtel відремонтувати згідно
з інструкцією і при необхідності додатково загрунтувати.

Увага:
При використанні грунтівки Caparol-Tiefgrund TB в приміщенні може з'явитися типовий запах
розчинника. Тому необхідно забезпечити хорошу вентиляцію. У чутливих областях
використовувати продукт зі слабким запахом AmphiSilan-Putzfestiger, який не містить
ароматизаторів.

Техніка шпатлювання ArteTwin базується на використанні двох матеріалів в один прийом
(техніка Twin). Для цього на спеціальну кельму ArteTwin накладаються поряд два відтінки
ArteTwin Basic або комбінація ArteTwin Basic і ArteTwin Effect Gold або Silber і наносяться на
поверхню плямами з невеликим тиском. Потім ці плями можуть бути змішані один з одним в
залежності від бажаного зовнішнього вигляду. Так створюється своєрідний зовнішній вигляд
поверхні ArteTwin. Ці дії можна повторити після висихання першого шару.
Якщо потрібне створення додаткового перламутрового ефекту, після висихання першого шару
можна нанести ArteTwin Effect Gold або Silber на всю поверхню або вибірково. Для
важкодоступних ділянок, наприклад, для внутрішніх кутів, необхідно застосовувати спеціальні
інструменти (м'яку щітку).

Метод нанесення

Фінішне покриття:
Матеріали ArteTwin Basic та ArteTwin Effect готові до застосування, вони наносяться спеціальною
кельмою ArteTwin.  В залежності від бажаного зовнішнього вигляду поверхні матеріали можна
наносити у будь-якій комбінації, одночасно або послідовно після висихання першого шару
шпаклівки.  Дотримуйтесь, будь ласка, вказівок по оздобленню поверхонь. 

Структура покриття
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Нанести проміжне покриття.

Розмістити матеріали поряд на спеціальній кельмі ArteTwin.

Нанести матеріал плямами на невеликій відстані один ві одного, змінюючи напрямок.

Змішати плями шпаклівки один з одним…

... та зашпаклювати поверхню, створюючи бажаний зовнішній вигляд
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Після висихання першого шару шпаклівки нанести шпаклівку ArteTwin Effect Gold або Silber
плямами або по всій поверхні.

Ґрунтувальне шпатлювання продуктами ArteTwin Basic і ArteTwin Effekt:
бл. 150 мл/м2 маси Effekt.
Покриття ArteTwin Effekt:
бл. 50-150 мл/м2, в залежності від техніки нанесення.
Точна величина витрат може бути визначена на місці шляхом нанесення пробного покриття

Витрата

Нижня температурна межа при нанесеннні покриття:
+5ºC для основи та навколишнього середовища.

Умови застосування

При температурі + 20 ° C і відносній вологості повітря 65% поверхня висихає приблизно через 6
годин. При багатошаровому нанесенні між нанесенням окремих шарів необхідно
дотримуватися інтервалу тривалістю 12 годин.

Період висихання

Відразу після нанесення промити водою.Очищення інструментів

Залежно від нанесеної кількості матеріалу і техніки нанесення може з'явитися видима
структура. За допомогою матеріалів ArteTwin можна отримати абсолютно гладку поверхню.
Щоб поверхня була більш гладкою і стійкою до чищення, на ArteTwin можна додатково нанести
покриття Deco-Lasur. Покриття Deco-Lasur наноситься спеціальної кельмою ArteTwin без
розбавлення.

Вказівки

Примітки

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При потраплянні в очі та на шкіру відразу промити водою.  
■ Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або в ґрунт.
■ Більш детальну інформацію див. в паспортах безпеки

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

На повторну переробку здавати тільки повністю порожні ємності.
Рідкі залишки матеріалів можна утилізувати як відходи фарб на водній основі.
Засохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або як побутові відходи.

Утилізація

Для даного продукту (кат. A / l): 200 г / л (2010). Даний продукт містить макс. 50 г / л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Дисперсія акрилової смоли, перламутрові компоненти, мінеральні наповнювачі, вода, добавки,
консерванти

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

В даному друкованому виданні неможливо розглянути всі види поверхонь, що зустрічаються на
практиці і способи їх підготовки. При необхідності обробки поверхонь, що не описані у цій
Технічній інформації, необхідно зв'язатися з нами або з працівниками наших філій. Ми завжди
готові надати Вам докладну консультацію по кожному конкретному об'єкту.

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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