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Capadecor® Switch Desert /Switch
Lagoon
Пігменти з перламутровим глянцем для ефектного
оформлення стін за допомогою лазурей DecoLasur Glänzend,
ArteLasur, ArteLasur Color, для внутрішніх поверхонь.

Опис продукту

Пігменти з перламутровим глянцем являють собою шовковисто-блискучі, блискучі від одного
або декількох відтінків до металевого глянцю ефектні пігменти для застосування у комбінації з
настінними лазурями (DecoLasur Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color), для внутрішніх
поверхонь.

Сфера застосування

■ зручність в застосуванні, індивідуальне дозування,
■ блискучий ефект,
■ гра кольору,
■ металевий ефект,
■ отримання своєрідної оригінальної поверхні в приміщенні

Властивості

Банка 100 гУпаковка/Розмір тари

■ Ефектні пігменти з металевим глянцем:Колірні відтінки

Perlatec Gold = золотий глянцевий

Perlatec Silber = сріблястий глянцевий

■ Блискучі ефектні пігменти одного колірного відтінку:

PearlWhite = білий блискучий

PearlRed = червоний блискучий

PearlGreen = зелений блискучий

PearlBlue = синій блискучий

■ Блискучі ефектні пігменти декількох колірних тонів:

Switch Desert Light = червоний, оранжевий, жовтий

Switch Lagoon Water = зелений, бірюзовий, синій

У прохолодному місці, але не на морозі.
Термін зберігання в оригінально закритій упаковці мінімум 2 роки.

Зберігання
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Застосування

Стіни і стелі всередині приміщення. Основи повинні бути чистими, сухими, без розділяючих
речовин.
Підготовка поверхні залежить від властивостей поверхні. Необхідно дотримуватися вказівок в
ТИ № 650 (відповідні основи).

Придатні основи

Попередня обробка:
При грибковому і водоростевому нальоті поверхню спочатку потрібно почистити струменем
води при дотриманні встановлених законом норм, потім обробити матеріалами Capatox або
FungiGrund. Дати поверхні добре висохнути.
Поверхня повинна бути чистою, без вільних частинок. Розділяючі речовини (наприклад, масла,
жири) видалити відповідним способом. Сильні забруднення, наприклад, грибки, водорості,
склоподібний цементний камінь без стійкості до навантажень, видалити способом струменевої
обробки з використанням твердих струменевих засобів.
Поверхня повинна бути без речовин, що сприяють корозії (наприклад, хлориди). Щоб отримати
рівномірне покриття достатньої товщини, відколи, тріщини, нерівності, пори, усадочні раковини
необхідно обробити і виправити матеріалами системи Disbocret відповідно до вказівки
виробника. Місця підновлення можуть бути більш-менш помітні після нанесення покриття.

Підготовка основи

Ми рекомендуємо необхідну кількість пігментів спочатку трохи розвести водою і перемішати
протягом мінімум 2 хвилин.
Кінцевий споживач обов'язково повинен обробити пробну ділянку, щоб була можливість
відкоригувати бажаний ефект.

Підготовка матеріалу

Кількість добавки:
Рекомендується додавати 3-5%, оскільки при такому додаванні ефект вже добре помітний. Для
пігменту Perlatec Gold не рекомендується перевищувати 1-2% через колірне домінування
золотого відтінку.

Пропорції при змішуванні

Кількість добавки в лазурі Deco-Lasur
glänzend, Arte-Lasur, Arte-Lasur Color

2,5 л 5,0 л

1 % 25 г 50 г

2 % 50 г 100 г

3 % 75 г 150 г

4 % 100 г 200 г

5 % 125 г 250 г

Для нанесення лазурі DecoLasur Glänzend підходять овальні щітки, оброблені малярні щітки,
плоскі кисті і натуральні губки. Вибір залежить від бажаної техніки (див. ТИ № 570).
Лазурі ArteLasur, ArteLasur Color мають консистенцію, готову до застосування, і не потребують
розведення. Рекомендується наносити ці лазурі тільки м'якими інструментами (наприклад,
поверхневими кистями або овальною щіткою). При цьому щітку ведуть короткими
хрестоподібними рухами. Через короткий час провітрювання можна пройти по поверхні сухою
м'якою ганчіркою (наприклад, для витирання пилу або для шпалер) (див. ТИ № 859).
Залежно від бажаного вигляду можна наносити наступний відтінок в техніці «мокре по мокрому
» або після висихання першого колірного відтінку. Подвійний шар лазурі підвищує інтенсивність
колірного тону, кількість світлих або кольорових частинок і стійкість поверхні до навантажень.

Важливо:
1. Чим прозоріша лазурь (тобто чим менше буде додано тонуючої пасти), тим краще
проявляється ефект самих пігментів.
2. Чим темніше колірний відтінок основи, тим більше підкреслюється кольоровість і
перламутровий блиск ефектних пігментів.
3. На більш гладких основах найбільш вдало проявляється ефект багатоколірності / переливання
кольорів ефектних Switch, Desert Light і Lagoon Water.

Метод нанесення

■ Caparol-Haftgrund - попереднє грунтувальне покриття для наступних гладких проміжних
покриттів;

■ Putzgrund 610 - для схожих на мінеральні з злегка шорсткою структурою поверхонь;
■ MultiStructur Fein/Mittel - для структурованих поверхонь, схожих на мінеральні;
■ Metallocryl Interior - для "металік"-оптики.

Структура покриття

Зверніть увагу:

Щоб уникнути структури від нанесення валиком, ґрунтувальні покриття слід наносити пензлем.
ArteLasur не можна наносити проміжне покриття на лужні основи (напр., на силікатні фарби або
штукатурки).
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Рекомендації по вибору колірного тону для наочності та інтенсивності ефектів:
Різні ефектні пігменти в залежності від основного тону основи мають різний ефект. Стриманий
ефект досягається на світлому колірному відтінку. Чим темніша основа, тим помітніший ефект.
Щоб показати ряд нюансів (освітлення), ми рекомендуємо вибирати наведені нижче нейтральні
колірні тони:
3D Granit 5
3D Granit 20
3D Granit 40
3D Granit 55

Кольорові відтінки основи для виразної поверхні з пігментами Switch Desert (наприклад):
3D Papaya 95
3D Cameo 95
3D Cameo 125
3D Barolo 125

Кольорові відтінки основи для виразної поверхні з пігментами Switch Lagoon (наприклад):
3D Flamenco 55
3D Malachit 120
3D Malachit 75
3D Verona 135

Залежно від доданої кількості при змішуванні (див. таблицю "Співвідношення змішування").Витрата

При температурі +20°C і відносній вологості повітря 65% приблизно через 4 години покриття
сухе на поверхні.
Залежно від застосованої лазурі, дотримуйтесь вказівок відповідних технічних інформацій.

Період висихання

Відразу після застосування промити інструменти водою, при необхідності з додаванням
миючого засобу.

Очищення інструментів

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі або на шкіру відразу промити
водою. Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в грунт.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Для утилізації тільки порожні ємності. Затверділі залишки матеріалу утилізувати як змішані
будівельні відходи і відходи при знесенні.

Утилізація

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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