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Capadecor Calcino-Decor
Мінеральна вапняна шпаклювальна маса для отримання
гладкої поверхні з зовнішнім виглядом мармуру.

Опис продукту

Мінеральне покриття стель та стін з гашеного вапна, мармурового пилу і води для застосування
на внутрішніх поверхнях. Calcino-Decor особливо добре підходить для високоякісної обробки
внутрішніх поверхонь, наприклад, в офісах, прийомних зонах і конференц-залу, готелях, банках,
комплексах відпочинку, канцеляріях і приватних зонах.

Сфера застосування

■ Чисто мінеральна
■ Без органічних добавок
■ Надає звичайної стіні зовнішній вигляд мармуру
■ Має високу дифузійну та сорбційну здатність
■ Не горюча, мінеральна
■ Проста в застосуванні
■ Індивідуально тонується

Властивості

12 кг пластмасове відроУпаковка/Розмір тари

■ Calcino-Decor:
■ Біло-сіра. Кольоровий відтінок, що поставляється і консистенція через чисто мінеральні

складові можуть незначно варіюватися.
■ Calcino-Color:
■ Базові колірні відтінки: 22 готових пасти для отримання базових колірних тонів, які залежно

від кількості добавок дають 3 додаткових ступеня яскравого. Основні тони були розроблені
відповідно до системи кольорів Caparol 3D-System (див. Технічну інформацію № 903).

Колірні відтінки

У прохолодному, захищеному від морозу місці, по можливості при температурі не нижче 5°C.
Розпочаті ємності зберігати герметично і щільно закритими, щоб не допустити аглютинації і
висихання.

Зберігання

Застосування

Основи повинні бути чистими, сухими і не містити розділяючих речовин. Крім того, вони повинні
бути гладкими, в кращому випадку слабоструктуровані і рівні.

Придатні основи
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Отверділий / скам'янілий продукт Calcino-Decor, подібно мармурових плитах, не володіє
пружністю і при нанесенні на неміцні основи може привести до утворення тріщин. Тому
підкладки необхідно зміцнити.

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

Увага:
Для покриття Calcino-Decor потрібна подвійна дерев'яна обшивка. Щоб виключити утворення
тріщин на стиках плит і в місцях з'єднувальних швів, необхідно закрити ці шви, забезпечивши
довговічне перекриття без тріщин.

Підготовка основи

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

Міцні покриття:
На матові слабковбираючі покриття наносити проміжне покриття без попередньої підготовки.
Глянцевим поверхням і поверхням з лаковим покриттям надати шорсткості і нанести
грунтувальне покриття матеріалом Caparol-Haftgrund.
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Неміцні покриття:
Видалити не володіючі стійкістю до навантажень покриття з лаку, дисперсійних фарб і
штукатурки на основі синтетичних смол. На великопористі, сипучі або вбираючі поверхні
нанести грунтувальне покриття матеріалом CapaSol LF. Покриття з мінеральних фарб, що не
володіють несучою здатністю, видалити механічно і очистити поверхню від
пилу. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-
Putzfestiger.

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

Дерево-стружкові, 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 розчинюючого
жири побутового миючого засобу і добре просушити. Висохлі патьоки від води видалити щіткою
методом сухого очищення. Нанести ізолююче грунтувальне 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 грунтувальне покриття матеріалом Capacryl-Haftprimer.

Увага:
Для покриття продуктом Calcino-Decor потрібна ретельна і тривала підготовка основи. Щоб
виключити утворення тріщин на стиках і в місцях з'єднувальних швів, необхідно закрити ці шви,
забезпечивши довговічне перекриття без тріщин.

Дефектні 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 створює запаху.
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Після завершення по необхідності попередньої обробки основи завжди необхідно нанести
грунтувальне або проміжне покриття матеріалом Putzgrund 610. У разі нерівної поверхні завжди
необхідно попередньо розрівняти її матеріалом Akkordspachtel mittel або fein. При наявності
тріщин на штукатурці в покриття з Akkordspachtel необхідно вкласти армуючий нетканий
матеріал.

Будівельно-технічні тріщини можуть піддаватися впливу екстремальних переміщень. Тому
тривалого і невидимого перекриття тріщин за допомогою фарбування домогтися неможливо.
Після просихання грунтувального покриття можна відразу ж наносити Calcino-Decor. Щоб
домогтися остаточного зовнішнього вигляду потрібно 3 робочих етапи, що складаються з
декількох робочих проходів.

Особливі вказівки:
Інструменти необхідно завжди тримати в чистоти і поводитися з ними дбайливо. Регулярно
очищати краї відра і не допускати попадання присохлих частинок матеріалу в готову для
нанесення масу. Під час пауз в роботі завжди накривати матеріал. Ні в якому разі не
розбавляти Calcino-Decor, -Color та –Imprägnierpaste.
Якщо на поверхні тари виділилась рідина / рідка фаза, її необхідно підмішати мішалкою на
низьких обертах.

1- й робочий етап:
Щоб забезпечити повне покриття основи, необхідно по всій поверхні нанести шпаклівку білим
матеріалом Calcino-Decor бл. 1.000 г / м2. Для цього рекомендується використовувати середній
шпатель (240 мм х 100 мм). При цьому вапняну шпаклювальну масу наносити нерозбавленої
консистенції.
Нанесеному таким чином матеріалу необхідно дати висохнути протягом не менше 24 годин,
щоб уникнути відшарування на наступних робочих етапах. При прохолодній, вологій погоді час
висихання відповідно збільшується. Короткі легкі мазки шпателем є бажаними і не заважають
подальшому покриттю.
Шліфування на цьому, як і на наступних робочих етапах слід в будь-якому випадку уникати,
тому що, з одного боку, для успішного нанесення потрібна певна товщина шару, а з другого
боку виникає тонкодисперсійний пил, який може привести до проблем з адгезією або утворення
тріщин. (Вийняток: виправлення, ремонт або зовнішні краї).

2- й робочий етап:
Цей етап служить для наповнення мазків шпателем після першого робочого етапу. Щоб
уникнути випалювання, матеріал спочатку наноситься тонким шаром і після короткого часу
очікування наноситься ще раз.
Для нанесення матеріалу використовується бл. 300 г / м2 Calcino-Decor, яка забарвлюється в
бажаний відтінок тонувальними пастами Calcino-Color (Технічна інформація № 903). При цьому
застосовується середній шпатель (240 мм х 100 мм).

Увага:
Необхідна тонувальна паста перемішується в оригінальній упаковці і додається до вапняної
шпаклювальної маси в нерозбавленому стані. Вапняна шпаклювальна маса разом з
тонувальною пастою (або пастами) перемішується мішалкою й на низьких обертах з
використанням насадки мішалки з негострими краями. Перемешаний матеріал переноситься в
чисту порожню ємність і ще раз недовго перемішується, щоб добитися рівномірного розподілу
пігментів.
Після закінчення бл. 3 днів гасіння вапна не дозволяється більше перемішувати або розбавляти
забарвлену масу. Час висихання нанесення на цьому робочому етапі становить 2-3 години.
3- й робочий етап:
На останньому робочому етапі необхідно нанести бл. 100 г / м2 матеріалу, щоб облагородити
поверхню. У цьому випадку матеріал також наноситися в два тонких шару середнім шпателем
(240 мм х 100 мм) і приблизно через 5 хвилин ущільнюється і загладжується маленьким
шпателем (200 мм х 80 мм) або тонким шпателем (200 мм х 50 мм). Обидва ці види шпателів
можуть використовуватись тільки для цього робочого етапу і повинні бути неушкодженими. При
нанесенні матеріалу, працювати потрібно обережно, не прикладаючи великого тиску.

Просочування:
Щоб не заважати карбонатізаціі вапна, поверхні повинні тверднути 3-6 днів без просочування.
Передчасна обробка може призвести до зміни кольору. Просочуючі пасти Calcino-
Imprägnierpaste (технічна інформація № 905) наносяться венеційською кельмою або краще
м'якою і не ворсистою тканиною тонким шаром і рівномірно. При цьому не слід перевищувати
витрати 30-40 г / м2. Після короткочасного обвітрювання надлишковий матеріал видаляється
м'якою тканиною. Таке подальше витирання необхідно повторити після висихання. При
нанесенні дуже великої кількості просочуючої пасти виникають білі нальоти, які не можуть
давати причин для рекламації і можуть бути знижені при повторному обтиранні поверхні.

Метод нанесення

За 3 робочих етапи: бл. 1500 г/м2 залежно від основи і процедури нанесення.Витрата

Мінімально допустима температура нанесення:
+10 ° С для температури навколишнього повітря і основи.

Умови застосування
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Необхідний спеціальний інструмент: Набір для шпатлювання (венеціанська кельма із
закругленими кутами). Для окремих етапів нанесення шпаклівки та затонованого матеріалу з
заключній герметизацією необхідно кожен раз використовувати окремий шпатель. При
ущільненні матеріалу завжди необхідно використовувати шпатель, який попередньо не
використовувалася для нанесення матеріалу. Пошкоджений інструмент призводить до
утворенню структурної поверхні. Новий шпатель відшліфувати наждачним папером (розмір
зерен 400 - 600).

Інструменти

Очистити водою після використання, при необхідності з додаванням миючих засобів.Очищення інструментів

Просочуючих пасти Calcino-Imprägnierpaste не забезпечують захисту від прямого дії води (освіти
вапняних плям), забруднення речовинами, що містять жири, кислоти, смоли, кофеїн, чай, а
також знебарвлюючими речовинами.
Незначні забруднення поверхні можна видалити теплою водою з додаванням, при необхідності,
не нейтральних побутових миючих засобів.
Увага: Не використовувати чистячих засобів, що розчиняють вапно!

Вказівки

Примітки

Подразнює шкіру. Небезпека серйозного ураження очей. Зберігати в недоступних для дітей
місцях.
Уникати потрапляння в очі і на шкіру. У разі потрапляння в очі відразу ж промити їх водою і
звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру негайно змити великою кількістю води з милом.
Під час роботи носити захисні рукавички і захисні окуляри / маску. У разі проковтування негайно
звернутися до лікаря і показати упаковку або етикетку.

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

Гідроксид кальцію, карбонат кальцію, водаДекларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Див. паспорт 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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