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FantasticFleece
Склошпалери з натурального матеріалу, з великим вибором
структурованих кварцем або виконаних спеціальними
способами друку, настінних покриттів для високоякісного
креативного оздоблення.

Опис продукту

Варіюючи дизайн, тип, колірний відтінок, ступінь глянцю і технологію нанесення покриття, з
використанням склошпалер Capaver можна отримати дуже привабливі, цінні та неповторні
поверхні стін. При зміні смаку або при появі нових споживчих вимог до поверхонь, можна дуже
просто, швидко та економно нанести відповідне потребам покриття.

Особливості:
Склошпалери, що мають на задній стороні спеціальне просочення, а на передній стороні тонкий
шар покриття, уже при нанесенні одного шару тонованого лесування створюють вишуканий, що
переливається різними кольорами, надзвичайно багатий нюансами зовнішній вигляд, якого
зазвичай можна досягти тільки при ручному нанесенні великої кількості шарів покриття. За
рахунок додаткової кварцевої структури в дизайнах "Tira" і "Lino" виникають цікаві світло-темні і
матово-глянцеві ефекти.

Сфера застосування

■ Вишукана багатобарвна поверхня вже після одного шару лесування
■ Практично не викликає подразнення за рахунок спеціальної обробки "soft-touch"
■ Можливість безпосереднього нанесення покриття при відновленні
■ Не набухають
■ Не деформується
■ Перекриває тріщини

Властивості

Структуроване, мінеральне, неткане настінне покриття для оформлення високоякісними
настінними лесуваннями, ефектними покриттями або тонкошаровими фарбами. Fantastic Fleece
складається зі склополотна з обробкою "soft-touch". За рахунок цього, вплив на людину при
виконанні робіт зведено до мінімуму. За рахунок того, що діаметр окремих склоловолокон >
5мкм, вони не можуть проникнути в легені.

В’яжуче
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Назва Структура полотна Вага на м2  Розмір рулону Рапорт

Дизайни з гладкою поверхнею

Antimo тонка бл. 185 г 25/13 x бл. 1 м

Sario тонка бл. 185 г 25/13 x бл. 1 м

Tisano тонка бл. 185 г 25/13 x бл. 1 м

Leano тонка бл. 185 г 25/13 x бл. 1 м

Miko тонка бл. 185 г 25/13 x бл. 1 м

Aronda тонка бл. 185 г 25/13 x бл. 1 м

Xora* тонка бл. 185 г 25/13 x бл. 1 м ->I

Legra* тонка бл. 185 г 25/13 x бл. 1 м ->I

Lukida тонка бл. 185 г 25/13 x бл. 1 м

Belura тонка бл. 185 г 25/13 x бл. 1 м

Дизайни з кварцевою структурою

Lino середня бл. 225 г 25/13 x бл. 1 м

Tira** середня бл. 390 г 25/13 x бл. 1 м ->I

Доступні моделі

*  Ці дизайни мають впізнаваний рапорт. Всі інші дизайни необхідно склеювати без підбору
малюнка.

** При використанні дизайну Tira склеювання необхідно виконувати перевернутими смугами.

Див. таблицю "Типи, що постачаються" - одиниця постачання: картонна коробкаУпаковка/Розмір тари

Настінні покриття Capaver зберігати в сухому місціЗберігання

■ Capaver CapaColl GK
■ Capadecor Deco-Lasur matt
■ Capadecor Deco-Lasur glänzend
■ Capadecor Metallocryl INTERIOR
■ Capadecor CapaGold
■ Capadecor Effektpigmente

Додаткові продукти

Capaver FantasticFleece  не дає можливості усунути динамічні будівельні тріщини.
Див. відповідні інструкції Бюро стандартизації.

Вказівки
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Застосування

Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, рівною, володіти стійкістю до навантажень і не
містити розділяючих речовин. Дотримуватися вимог частини З Положення про підрядно-
будівельні роботи, стандарт DIN 18363, абз. 3, а також нашої Технічної інформації № 860. Нижня
межа температури повітря і основи при нанесенні: + 5°С.

Для FantasticFIeece потрібна гладка, рівна, неконтрастна поверхня. Оштукатурені та
гіпсокартонні поверхні повинні відповідати ступеню якості Q4. Перед приклеюванням
FantasticFIeece необхідно нанести грунтувальне покриття матеріалом CaparoI-Haftgrund.

Придатні основи

Нанести клей

Нанесення валиком:
Рівномірно нанести CapacoLL GK валиком з розміром ворсу 1B мм і залежно від
співвідношення температур на місці зробити 1-2 смуги.
Увага! Необхідно стежити за тим, щоб клей був розподілений по можливості рівномірно, тому
що скупчення клею під склошпалерами негативно вплине на остаточний вигляд поверхні.

Підготовка основи

Укладання / приклеювання скло-тканини і скло-полотна:
При склеюванні склотканини і склополотна можливі два способи роботи. Перший - це укладання
настінного покриття на стіну з нанесеним на неї клеєм, а інший - це приклеювання смуг з
нанесеним на них клеєм.
Для обох способів діють одні і ті ж принципи: Звертайте увагу, щоб розмітка на зворотному боці
була видна при приклеюванні до стіни. Щоб уникнути структурних відмінностей, ніколи не слід
склеювати смуги в перевернутому або дзеркальному вигляді. (Винятком є   FantasticFIeece Tira;
її необхідно приклеювати в перевернутому вигляді.)
Скловолокно рекомендується склеювати встик. Як виняток, при необхідності, дуже тонка
тканина (наприклад, 11QQ K / VB / AA або ModernWeb JQ) може скріплюватися у вигляді
подвійного шва (нашарування двох смуг).
Для полотна в принципі рекомендується склеювання встик, при цьому всі склополотна можна
також скріплювати у вигляді подвійного шва.

Увага! В області шва смуги необхідно щільно з'єднувати встик між собою. Однак це не повинно
призводити до того, щоб в області стику виникало жолоблення, а отже погіршувався вид шва.
Важливо! Необхідно обов'язково перевірити, щоб на висоті очей горизонтально розташовані
нитки сусідніх смуг були узгоджені між собою. Це означає, що смуга, а разом з нею всі нитки
були розташовані горизонтально по відношенню до найближчої смуги, а між вертикальними
нитками (поруч ниток) нитки всюди проходили без утворення шва - в іншому випадку виникне
небажаний ефект застібки-блискавки.
Раппорт деяких типів тканин і полотен вимагає особливої   уваги при склеюванні.
Після цього приклеєні смуги слід притиснути до основи по всій поверхні без утворення
бульбашок за допомогою шпалерного шпателя або притискного валика з додатком достатнього
тиску. Виступи необхідно видалити, зафіксувавши при цьому краї за допомогою шпалерного
шпателя.

Порада! При приклеюванні на зовнішніх кутах необхідно звернути увагу на те, щоб смуга була
заведена за куток на відстань не менше 1Q см. Щоб посприяти притисненню дуже стійких
склотканин / полотен на краях, можна злегка відшліфувати волокна на краях за допомогою
подушечки мокрого шліфування типу Р32Q (НЕ зашліфовувати!) і щільно притиснути.

Метод нанесення

Формування кутів:
FantasticFIeece не можна наклеювати на внутрішні кути, а слід точно зрізати або обірвати
(переважно) за кутом уздовж напряму. Формувати зовнішні кути необхідно за рівнем (по
горизонталі і вертикалі). Щоб гарантувати бездоганне з'єднання з подальшими смугами,
необхідно завести FantasticFIeece на відстань не менше 1Q см через кут. Формування зовнішніх
кутів можна значно спростити при застосуванні спеціальних пластмасових кутових профілів,
значно поліпшуючих захист від ударів (наприклад, стандартних профілів HoBus, DLW, Protector
тощо). Приклеювання виконується монтажними клеями, що гарантують можливість
коригування. Виникаючі відмінності по висоті, компенсувати за допомогою дисперсійної
шпаклювальної маси (шпаклювальні маси з вмістом гіпсу не підходять). У цьому випадку
рекомендується застосовувати CaparoI-AkkordspachteI fein або mitteI або AkkordLeichtspachteI.
Як правило, пластмасові профілі і місця шпаклівки ґрунтують матеріалом CaparoI-Haftgrund.

Важливі вказівки щоб уникнути помилок для отримання хороших результатів при
обробці поверхонь:
Виступаючий клей необхідно негайно і без залишку змити губкою, змоченою у воді.
При використанні дизайнів "Legra", "Xora" і "Tira" дотримуватися відповідний рапорт.
При використанні дизайну Tira склеювання необхідно виконувати перевернутими одна до іншої
смугами.
На пов'язаних між собою поверхнях рекомендується використовувати тільки продукцію однієї
партії.
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Фінішне покриття настінними лесуваннями (DecoLasur matt/glänzend):
Настінні лесування підкреслюють дизайни FantasticFleece. Використання криючих фарб
призвело б до нейтралізації структури дизайну. Після приклеювання і повного висихання
FantasticFleece, як правило, наносять пензлем один шар тонованого лесування по всій поверхні.
Для цього можуть використовуватися матеріали Deco-Lasur matt або glänzend.
Для облагороджування поверхні або створення додаткових металевих або кольорових ефектів
можуть використовувався пігменти з перламутровим блиском Perlatec gold / silber, Pearl White /
Red / Green / Blue або Switch DesertLight / LagoonWater системи DecoLasur glänzend (при
використанні Deco-Lasur matt ефект втрачається). Кількість, що додається повинна знаходиться
в діапазоні від 1% до 5% (див. Технічну інформацію № 816).

Вказівки / поради з нанесення:
Для регулювання робочої консистенції і для забезпечення достатнього відкритого часу необхідно
розбавити Deco-Lasur matt / glänzend додаванням 15% води.
Щоб отримати помітний глянець, можна нанести пензлем другий шар нейтрального матеріалу
DecoLasur glänzend без тонування або з додаванням ефектних пігментів, що дає можливість
одночасно підвищити можливість очищення.
Щоб уникнути помітних виступів в області перекриття, протягом відкритого часу Deco-Lasur
обробити поверхню м'якою щіткою - це дає можливість видалити з поверхні зайвий матеріал і
підвищити контраст.
На великих площах рекомендується працювати по двоє. Прозорий характер матеріалу
DecoLasur і різна вбираюча здатність FantasticFleece залежно від дизайну впливає на
отриманий змішуванням згідно колекції 3D колірний тон лесування. З цієї причини
рекомендується попередньо нанести пробне покриття, яке одночасно дає можливість
дізнатися точні значення витрати.

Фінішне покриття з використанням матеріалу Metallocryl INTERIOR (тільки кварцеві 
дизайни "Lino " і "Tira"):
Після приклеювання і повного висихання FantasticFleece достатньо нанести один шар покриття
матеріалом Metallocryl INTERIOR на всю поверхню. При цьому Metallocryl INTERIOR наноситься
валиком в нерозбавленому вигляді, товстим шаром і рівномірно (див. Технічну інформацію
№811).

Вказівки / поради з нанесення:
Під час нанесення покриття ретельно обробити валиком області обрізів, працюючи обов'язково
мокре по мокрому!

Для нанесення матеріалу Metallocryl INTERIOR на FantasticFleece особливо добре підходить
валик з середнім ворсом, такий як Rotanyl 11 (висота ворсу 13 мм) компанії Rotaplast.
Щоб уникнути помітних виступів в області перекриття, протягом відкритого часу Metallocryl
INTERIOR обробити поверхню м'якою щіткою (у напрямку кварцовою структури) - це дає
можливість видалити з поверхні зайвий матеріал і підвищити контраст.
На великих площах рекомендується працювати по двоє.
Як і у випадку з усіма наносяться валиком покриттями з металевим ефектом, при використанні
Metallocryl INTERIOR можуть виникати слабкі смуги.

Фінішне покриття з використанням матеріалу CapaGold (GoldGrund тільки з кварцевими
дизайнами "Lino" і "Tira", в іншому випадку шар лесування діє подібно DecoLasur):
Після приклеювання і повного висихання FantasticFleece достатньо нанести один шар покриття
матеріалом CapaGold на всю поверхню. При цьому CapaGold наноситься валиком в
нерозбавленому вигляді, товстим шаром і рівномірно.

Вказівки / поради з нанесення:
Для регулювання робочої консистенції і для забезпечення достатнього відкритого часу
необхідно розбавити CapaGold додаванням 10% води.
Під час нанесення покриття ретельно обробити валиком області обрізів, працюючи
обов'язково мокре по мокрому!
Для нанесення матеріалу CapaGold на FantasticFleece особливо добре підходить валик з
середнім ворсом, такий як Rotanyl 11 (висота ворсу 13 мм) компанії Rotaplast.
Щоб уникнути помітних виступів в області перекриття, протягом відкритого часу CapaGold
обробити поверхню м'якою щіткою (у напрямку кварцовою структури) - це дає можливість
видалити з поверхні зайвий матеріал і підвищити контраст.
Щоб підсилити золотистий ефект можна при необхідності попередньо прогрунтувати
склополотно матеріалом GoldGrund. При цьому дещо знизитися контраст дизайну.
На великих площах рекомендується працювати по двоє.
Як і у випадку з усіма, наносяться валиком покритів з металевим ефектом, при використанні
CapaGold можуть виникати слабкі смуги.
При використанні матеріалу CapaGold на інших дизайнах можна наносити його тільки
напівпрозорим шаром і дуже обережно безпосередньо в області зрізу. При цьому необхідно
стежити, щоб використаний матеріал GoldGrund не перекрив надрукований дизайн.
До того ж істотно знижується глянець золотистого ефекту продукту.

Перед нанесенням покриття на приклеєні смуги дати їм повністю просохнути.Період висихання
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Настінні покриття Capaver при виході із заводу постійно піддаються ретельним випробуванням.
Тим не менш, іноді можливі окремі виробничі дефекти. Вони помітні на обрізних краях і
компенсуються додаванням відповідних матеріалів. Подібні дефекти не дають права на
виставлення рекламацій. Під час відрізання смуг необхідно стежити за відсутністю дефектів
настінного покриття.
Рекламації після приклеювання більше 10 смуг не приймаються.
Позначена внутрішня сторона рулону приклеюється до стіни. Подальша видима сторона
намотується на рулон назовні. Щоб уникнути структурних відмінностей, ніколи не слід
склеювати смуги в перевернутому або дзеркальному вигляді. У разі можливих рекламацій
необхідно знати номер партії / контрольний номер і артикул / назва товару.
Точний порядок нанесення матеріалів для укладання та нанесення можна дізнатися в технічних
інформаціях на відповідний продукт. (Технічна інформація № 895 Capacoll GK, Технічна
інформація № 550 Deco-Lasur matt, Технічна інформація № 570 Deco-Lasur glänzend, Технічна
інформація № 816 Effektpigmente, Технічна інформація № 811 Metallocryl INTERIOR, Технічна
інформація № 814 GoldGrund, Технічна інформація № 815 CapaGold ).

Вказівки

Примітки

Склотканина і склополотно Capaver можна утилізувати як будівельні відходи.Утилізація

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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