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Capadecor® 

VarioFloc
Декоративні багатобарвні покриття для внутрішніх поверхонь.

Опис продукту

Багатобарвні, легко структуровані, високоміцні настінні покриття для внутрішніх
поверхонь. Чудово підходять для покриття внутрішніх поверхонь на великих
об'єктах (наприклад, офіси, вестибюлі).

Сфера застосування

■ у сухому стані шовковисто-матова
■ розбавляється водою, екологічно чиста, зі слабким запахом
■ не містить розчинників
■ світлостійка
■ клас вологого витирання 2 згідно з DIN EN 13300
■ негорюча згідно з DIN 4102, А2

Властивості

Дисперсія синтетичної смоли.В’яжуче

15 лУпаковка/Розмір тари

Дизайн Проміжні покриття матеріалом Malerit E.L.F. затоновані у:

VarioFloc Nr. 100
3D Caramel 115; 3D Melisse 20

VarioFloc Nr. 101 CC Mais 14; 3D Soja 20; 3D Hell-weiß; 3D Melisse 10

VarioFloc Nr. 102 3D Verona 55; CC Amazonas 16; 3D Soja 20; 3D Jade 60

VarioFloc Nr. 103 3D Onyx 200; 3D Caramel 115; 3D Soja 20; 3D Hell-weiß

VarioFloc Nr. 104 3D Aprico 110; 3D Onyx 170; 3D Caramel 115; CC Kiesel 14

VarioFloc Nr. 105 3D Lazur  90; 3D Coelin 55; 3D Hell-weiß; 3D Pacific 25

VarioFloc Nr. 107 3D Hell-weiß; 3D Melisse 25; CC Havanna 16; 3D Melisse 10

VarioFloc Nr. 108 3D Pacific 20; 3D Moos 25; 3D Astra 20

Колірні відтінки

Шовковисто-матова.Ступінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі. В щільно закритій упаковці.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,00 г/см3 

■ Еквівалент дифузії повітряного шару sd H 2 O: бл. 0,20 м
Технічна характеристика
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Застосування

Основи повинні бути міцними, чистими, сухими, без розділяючих речовин.Придатні основи

Відповідно до Технічної Інформації матеріалу Malerit E.L.F.Підготовка основи

Тільки методом розпилення:
(наприклад. Wagner Finecoat 9900 PC)

Метод нанесення

Тиск розпилення: в залежності від пристрою
Тиск в резервуарі: 2 бар
Діаметр: № 5 (2,2 мм)
Відстань: 30-40 см

Щоб уникнути видимих   стиків покриття наноситься «мокре по мокрому» за один робочий
прохід.
При використанні продукту Caparol-Tiefgrund TB в приміщенні може виникати характерний
запах розчинника. Тому потрібно забезпечити хорошу вентиляцію. Для чутливих
областей застосовувати матеріал AmphiSilan-Putzfestiger зі слабким запахом без ароматів.

Проміжне покриття:
Нанести фарбу Malerit E.L.F., узгоджену з обраним колірним тоном VarioFloc (див. загальну
таблицю в розділі "колір"). Після висихання (бл. 12 годин) нанести матеріал VarioFloc без
розведення за допомогою відповідного розпилювача. Для уникнення видимих   стиків на
великих поверхнях розпилювати матеріал безперервно. На дотичні поверхні наносити матеріал
з однієї партії, щоб уникнути відмінностей в колірному відтінку.

Структура покриття

Близько 200 мл / м².
Точна витрата визначається при пробному нанесенні.

Витрата

Нижня межа температури при нанесенні покриття:
+ 8 ° С при відносній вологості повітря 65%.

Умови застосування

При температурі + 20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 4 - 6 годин поверхня суха.
Покриття повністю висихає і може піддаватися навантаженням через 3 дні.
При більш низькій температурі, а також при більш високій вологості повітря інтервали часу
висихання збільшуються.

Період висихання

Розпилювачі з низьким тиском (наприклад, Wagner Finecoat, розпилювач 2,2 мм).Інструменти

Примітки

Відразу після застосування промити інструменти водою.Чищення та догляд

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При попаданні в очі негайно промити їх чистою водою.
■ Не вдихати туман при розпилюванні.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію, стічні води і в грунт.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Для утилізації тільки порожні ємності.Утилізація

M-DF02Код продукту

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

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

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

Центр обслуговування клієнтів
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