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Capadecor®
CapaGold/CapaSilber
Шовковисто-глянцева акрилатна дисперсійна фарба з
золотим/срібним металевим ефектом для
внутрішніх і зовнішніх робіт.

Опис продукту

Ефектні покриття CapaGold і CapaSilber в комбінації з відповідною ґрунтовкою забезпечують
чистий, натуральний золотий або срібний колірний тон, особливо на структурованих поверхнях.
За рахунок застосування різних технік нанесення: щіткою, пензлем, шпателем або валиком
можна досягти індивідуальних, оптично однорідних поверхонь. Необхідна структура системи з
ґрунтувальним, проміжним і заключним шаром реалізує привабливі поверхні, які відрізняються
високою стійкістю до навантажень і тепер можуть наноситися на систему теплоізоляції типу В.

Сфера застосування

■ стійка до атмосферних впливів і УФ-проміння
■ шидко сохне
■ особливо чистий, натуральний золотий і срібний колірні відтінки
■ можна наносити на систему теплоізоляцію типу В

Властивості

Дисперсія чистого акрилату.В’яжуче

2,5 л, 5 лУпаковка/Розмір тари

Золотий / срібнийКолірні відтінки

Від глянцевої до шовковисто-глянцевої в залежності від основи.Ступінь глянцю

■ Зберігати в сухому прохолодному місці, але не на морозі.
■ Термін зберігання в оригінально закритій упаковці мінімум 1 рік.

Зберігання

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

Штукатурки розчинних груп P II і P III:
Наносити на нові штукатурки можна після тривалого часу витримування, як правило, протягом
двох тижнів, при температурі повітря приблизно 20°C і відносній вологості 65%. При
несприятливих погодних умовах, наприклад, впливі вітру або дощу, час висихання повинен бути
збільшений.

Старі штукатурні покриття: Місця ремонту повинні добре схопитися і висохнути. Вбираючі
штукатурки заґрунтувати за допомогою CapaSol LF або OptiGrund ELF. На сильно вбираючих
штукатурках потрібно нанесення зміцнюючої ґрунтовки AmphiSilan-Putzfestiger. У разі гладких
основ нанести на поверхню без утворення смуг неможливо. Внаслідок цього потрібне
додаткове ґрунтування за допомогою Putzgrund 610. Старі штукатурки очищувати відповідним
способом вологого очищення. При очищенні водою під тиском, температура води не повинна
перевищувати 60°C, а тиск 60 бар. Після очищення витримати достатній час сушки.

Бетон: Забруднені бетонні поверхні, або поверхні з осипом очистити механічним способом або
струменем води під тиском, дотримуючись законодавчих норм. Вбираючі поверхні покрити
ґрунтівкою OptiGrund ELF або CapaSol LF. На крейдисті поверхні нанести ґрунтівку Dupa-grund.

Поверхні з штукатурок на основі синтетичних смол, силікатних штукатурок та
штукатурок на основі силіконових смол, стійкі до навантажень: CapaGold / CapaSilber
пред'являє до основи високі вимоги.
Старі штукатурки на основі синтетичних смол, що набухають під впливом вологи, непридатні.
Водостійкі старі штукатурки очищувати методом вологого очищення. При очищенні водою під
тиском необхідно витримати достатній час сушки.

Покриття на основі дисперсійних фарб, силікатних покриттів і покритий з основою 
силіконових смол, стійкі до навантажень:
Забруднені, крейдисті старі покриття очищувати струменем води під тиском з дотриманням
законодавчих норм. При вологому очищенні дати поверхням добре просохнути перед
подальшою обробкою.

Покриття на основі дисперсійних фарб, або мінеральні покриття, нестійкі до
навантажень:
Видаляти повністю. Подальше очищення струменем води під тиском з дотриманням
законодавчих норм. При мокрій очистці дати поверхням добре просохнути перед подальшою
обробкою. Вбираючі поверхні покрити ґрунтовкою OptiGrund ELF. або CapaSol LF.

Придатні основи

Теплоізоляційні системи (Нові): CapaGold / CapaSilber можливо застосовувати на всій
поверхні системи теплоізоляції WDVS B (Dalmatiner або EPS-плити) якщо:
■ Армування: нанести на всю поверхню клеючу-шпатлювальну масу Capatect-Klebe und
Spachtelmasse 190, Capatect-ZF-Spachtel 699 або Capatect CarbonSpachtel.
■ Сітку Capatect 650 вкласти на 1/3 товщини армуючого шару.
■ Грунтування: перед нанесенням фасадної штукатурки обробити шар Capatect Klebe- und
Spachtelmasse 190 ґрунтувальним матеріалом Putzgrund 610.
■ Штукатурка: Amphisilan або Thermosan NQG Fassadenputz K15, K20, K30 oder R20, R30.
■ Декоративне покриття грунтівки: Capadecor EffectGrund затонувати в відповідний колірний
відтінок.
■ Фінішне покриття: два шари CapaGold або CapaSilber.

При монтажі системи теплоізоляції (тип В) необхідно враховувати інформацію про продукт.
Гладкі поверхні теплоізоляції не придатні для нанесення покриття CapaGold / Silber.
Теплоізоляційні системи (Старі): (Умова: утеплення має бути виконане на основі EPS
(полістиролу), бути міцним і здатним нести навантаження).
Нанесення на штукатурку розчинних груп P II / III і стійкі до навантажень штукатурки на основі
штучних смол, силіконової смоли і силікатні штукатурки (див. відповідні основи) наступним
чином:
■ Армування: нанести на всю поверхню клеючу-шпатлювальну масу Capatect-Klebe
und Spachtelmasse 190.
■ Армувальна сітка Capatect 650
■ Штукатурка: Capatect Амфісилан або Thermosan NQG Fassadenputz K15, K20, K30 oder R20,
R30.
■ Декоративне покриття грунтівки: Capadecor EffectGrund, затонувати в відповідний відтінок.

■ ґрунтувальним матеріалом Putzgrund 610. 

Наносити CapaGold / CapaSilber дозволяється тільки на частину площі поверхні системи WDVS
(не більше 20%).
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Пошкоджені місця:
Зовні: Незначні пошкодження відремонтувати за допомогою Caparol Fassaden-Feinspachtel.
Пошкодження розміром до 20 мм краще ремонтувати за допомогою Histolith Renovierspachtel.
Зашпакльовані поверхні заґрунтувати. Враховувати вимоги технічної інформації №710 і №1029.
Місця ремонту штукатурки повинні добре схопитися і висохнути. Вбираючі штукатурки
заґрунтувати продуктами CapaSol LF або OptiGrund ELF
На крейдисті штукатурки і штукатурки з осипом піску необхідно нанести шар ґрунтівки
AmphiSilan-Putzfestiger. На гладких поверхнях залишаються сліди від валика. Тому потрібно
додатковий шар ґрунтування матеріалом Putzgrund 610.

Всередині приміщень:
Закласти ушкодження за допомогою Caparol-Füllspachtel P або Akkordspachtel. Враховувати
вимоги технічної інформації № 71.

Місця, уражені водоростями і грибком: При наявності ураження водоростями і
грибком поверхні спочатку очистити за допомогою гідроабразивного очищення, дотримуючись
законодавчих приписів. Потім промити поверхні засобом Capatox або FungiGrund і дати
висохнути.

Висоли: Висоли видаляти методом сухого очищення, щіткою. Ґрунтування за допомогою
Dupa-grund.
При нанесенні покриттів на поверхні з висолами тривале зчеплення покриття з поверхнею
і припинення висолів не гарантовано.

Підготовка основи

Перед нанесенням ретельно перемішати. Регулярно перемішувати в процесі нанесення.
Матеріал, залежно від структури поверхні можна наносити пензлем або валиком або кельмою.
Виділяються місця необхідно обробити повторно. Для нанесення валиком використовувати
валики з середнім ворсом (висота ворсу 12 - 16 мм), що не утворюють накопичення матеріалу
по краях, наприклад:
Метод нанесення
■ Rotanyl 18 для поверхні з середньою і грубою структурою.
■ Rotanyl 11 для слабо-структурованих поверхонь.
Щоб при нанесенні валиком (рекомендується тільки для грубих структур штукатурки)
забезпечити рівномірний розподіл металевих пігментів, покриття CapaGold /CapaSilber необхідно
наносити рівномірно, розподіляючи в поперечному напрямку, потім пройти по поверхні валиком
в одному напрямку. На гладких, дрібно структурованих поверхнях після нанесення поверхню
необхідно обробити в одній з креативних технік (щіткою, пензлем, шпателем і т.п.). Для того щоб
отримати ефектну поверхню, необхідно після нанесення CapaGold / CapaSilber валиком
пройтися овальною щіткою хрестоподібними рухами. Застосування кельми Arte-Twin і кисті
також дуже добре підходить для створення креативної поверхні, особливо при оформленні
інтер'єрів.

Метод нанесення

Проміжне покриття:
Нанести густий рівномірний шар затонувати в необхідний відтінок Capadecor EffektGrund
розподілити по горизонталі, обробити валиком по горизонталі в одному напрямку і розгладити до
тонкого шару. Сильно вбираючі або нерівномірно вбираючі поверхні попередньо заґрунтувати
за допомогою OptiGrund ELF або CapaSol LF.
Фінішне покриття:
Подвійне покриття нерозбавленим Capadecor CapaGold або CapaSilber. У разі гладких
поверхонь надати фактуру (розгладити) щіткою або іншим оздоблювальним інструментом.

Структура покриття

Приблизно 100 - 150 мл/м2 за один прохід. Витрата дуже сильно залежить від вбираючої
здатності і структури основи. Перед початком робіт необхідно перевірити витрату завдавши
пробний шар.

Витрата

При 20 ° C і відносній вологості повітря 65% - висихання від "пилу" приблизно через 1 годину,
готовність до нанесення повторного шару через 12 годин.

Період висихання

Після використання промити водою.Очищення інструментів

Примітки

■  RMI- (Інститут ім. Роберта Мурьяна), акт випробувань 2009/107-16Рекомендації/Експертизи

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При попаданні в очі негайно промити водою.
■ Не викидати в каналізацію, водойми або грунт.
■ Більш детальна інформація: див. технічний паспорт безпеки

Зверніть увагу (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 (Kat.A / c): 40 г / л (2010). Зміст ЛОС в даному продукті не
перевищує 35 г / л.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Поліакрилова смола, кольоровий пігмент, силікати, вода, гліколь ефір, добавки, консерванти.Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст
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Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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