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Capadecor® 

VarioFinish Matt/Seidenmatt
Захисне покриття в системі VarioChips.

Опис продукту

В якості захисного покриття для VarioChips.Сфера застосування

■ мінімальна емісія, без розчинників, зі слабким запахом
■ не жовтіє з часом
■ тиксотропна
■ 1-й клас вологого стирання (ступінь блиску: шовковисто-матова) по DIN EN 13300
■ 2-й клас вологого стирання (ступінь блиску: матова) по DIN EN 13300
■ максимальна світлостійкість

Властивості

Полімерна дисперсія за DIN 55945.В’яжуче

10 л пластикова овальна банкаУпаковка/Розмір тари

ПрозораКолірні відтінки

Матова/ Шовковисто - матоваСтупінь глянцю

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

Застосування

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

Матеріал наноситься валиком або щіткоюМетод нанесення

Нанести матеріал VarioFinish Мatt або Seidenmatt рівномірним насиченим шаром на висохлу
поверхню за допомогою валика з овечої вовни з коротким ворсом і розподілити на поверхні,
щоб досягти достатньої товщини шару. Прокатати поверхню в одному напрямку. Уникати
видимих   переходів, завдавши матеріал «мокре по мокрому». Матовий зовнішній вигляд
підкреслює натуральний вигляд чіпсів. Особливо рекомендується для приміщень з
несприятливими умовами.
Вказівка: Деякі дизайни містять слюдяні чіпси, їх необхідно запечатувати матеріалом VarioFinish
Seidenmatt (див. таблицю в Технічної інформації DI810 NOE - VarioChips).

Структура покриття

Бл. 130 мл / м2, точна витрата визначається шляхом нанесення пробного покриття.Витрата

Нижня температурна межа при обробці:
Температура повітря і основи повинна бути +5 ° C при відносній вологості повітря 65%.

Умови застосування

При температурі +20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 4 години покриття стає сухим
на поверхні.

Період висихання

Одразу ж після використання промити водою.Очищення інструментів
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Примітки

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При попаданні в очі негайно промити їх чистою водою.
■ При нанесенні розпиленням не вдихати аерозоль.
■ Не викидати в каналізацію, водойми і на грунт.
■ Додаткові відомості наведені в паспорті 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 продукту даної категорії (кат. А/a): 30 г/л (2010). Вміст летких органічних сполук (ЛОС) в
даному продукті не перевищує 1 г/л.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-KH01Код продукту

Поліакрилатна смола, діоксид кремнію, вода, присадки, консервантиДекларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Додаткові відомості наведені в паспорті безпеки.Детальні вказівки

Телефон:+38 (044) 379 06 91
Факс: +38 (044) 379 06 85
E-Mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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