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Dupa-inn
Одношарова ізолююча фарба, що містить розчинник, для
внутрішніх робіт. Стійка до стирання та з високою покривною
здатністю.

Опис продукту

Фарба для внутрішніх робіт, містить розчинник, не містить ароматичних вуглеводнів, з високою
покривною здатністю. Особливо добре підходить для нанесення одношарових ізолюючих
покриттів, а також як ізолююче забарвлення на поверхнях з нікотиновими і сухими водяними
плямами.

Сфера застосування

Фарбу Dupa-inn можна застосовувати не замислюючись на полістиролі. Вона оптимальним
чином ізолює диффундуючі речовини, проте не розчиняє полістирол.

Через підвищену небезпеку прояву запаху, фарбу Dupa-inn можна застосовувати в
квартирах, офісах і схожих приміщеннях. У цих приміщеннях слід застосовувати фарбу
Aqua-inn Nº1.

■ висока ізолююча дія
■ висока покривна здатність, завдяки чому потрібен тільки один шар матеріалу
■ без внутрішнього напруження
■ стійка до стирання
■ здатна до дифузії
■ нечутлива до заморозків
■ дуже легко наноситься

Властивості

Модифікована алкідна смолаВ’яжуче

■ 5 л
■ 12,5 л

Упаковка/Розмір тари

Біла.Колірні відтінки

Тонується тільки олійними фарбами з тюбиків до макс. 2%.

При індивідуальному тонуванні фарби вручну необхідно змішувати всю необхідну кількість
матеріалу між собою, щоб уникнути відмінностей колірних відтінків. Не застосовувати
універсальних тонувальних концентратів.

При покупці від 100 літрів і більше в одному відтінку можливае постачання матеріалу із
заводським тонуванням під замовлення.

МатоваСтупінь глянцю

У прохолодному місці, без заморозків.Зберігання

Технічні дані по стандарту DIN EN 13 300:
При тонуванні можливі невеликі відхилення в технічних даних.

Технічна характеристика
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■ Вологе витирання: Клас 2, відповідає фарбі, стійкій до витирання,
відповідно до стандарту DIN 53778.

■ Щільність: Прибл. 1,6 г/см3

Застосування

Основи не повинні мати забруднень та розділяючих субстанцій.Придатні основи

Тверді, слабковбираючі мінеральні поверхні, а також матові старі лакофарбові покриття зі
здатністю до навантажень очистити. На поверхні з осипом піску, а також м'які, шліфовані гіпсові
штукатурки нанести ґрунтуюче покриття Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger.
Забруднення нікотином, а також плями сажі і жиру змити водою з додаванням жиророзчинних
миючих засобів і дати добре висохнути. Висохлі водяні плями просушити та видалити за
допомогою очищення щіткою.

Підготовка основи

Невеликі дефекти:
Після попередньої підготовки зашпатлевать за допомогою Caparol-Akkordspachtel відповідно до
інструкції по нанесенню і при необхідності прогрунтувати.

Призначена для нанесення щіткою, валиком, а також відповідним безповітряним методом
нанесення.

Метод нанесення

Безповітряне нанесення:
Кут напилення: 50 °
Форсунка: 0,021 "
Тиск при розпиленні: 150 - 180 бар
У нерозбавленому вигляді.
Для безповітряного нанесення фарбу Dupa-inn слід пропустити через сито. Робочі інструменти
відразу після застосування промити уайтспіритом.

Щільне, рівномірне фарбування фарбою Dupa-inn, в нерозбавленому вигляді. На контрастних
поверхнях нанести попереднє ґрунтувальне або проміжне покриття фарбою Dupa-inn, а на
поверхні з нерівномірним вбиранням нанести засіб CapaGrund Universal.

Структура покриття

Прибл. 200 мл/м2 за один прохід на гладких основах.
На шорстких поверхнях витрата буде відповідно більше. Точна витрата визначається шляхом
пробного нанесення.

Витрата

Температура при нанесенні:
Можна проводити обробку і при морозі, якщо поверхня суха і вільна від льоду. Для
бездоганного нанесення фарби і при низьких температурах, необхідно, щоб температура
матеріалу, що наноситься, була не нижче +10°C.

Умови застосування

При +20 °C та відносній вологості повітря 65% поверхня висихає через 4-6 годин.Період висихання

Другий шар можна наносити через 12 годин. Повністю твердне і здатна витримувати
навантаження приблизно через 2 тижні. При більш низькій температурі і високій вологості
повітря час висихання відповідно збільшується.

У приміщеннях, в яких зберігаються продукти харчування, що не дозволяється застосовувати
лакофарбові матеріали, що містять розчинники. Рекомендується використовувати ґрунтовку
Caparol AquaSperrgrund, з фінішним покриттям, як, наприклад, Indeko-plus, що не містить
розчинників.

Вказівки

Після застосування Dupa-inn в початковій фазі відбувається випаровування розчинника. Це
може привести до появи запаху. Після випаровування розчинника, найчастіше ще відчувається
запах рослинної олії. Цей запах обумовлений даною системою, найбільш інтенсивний в перші 14
днів, а потім, зі збільшенням затвердіння рослинної олії, пропадає. Регулярним провітрюванням
приміщень цей час може бути скорочено.

Через підвищену небезпеку прояву запаху, фарбу Dupa-inn можна застосовувати в
житлових приміщеннях, офісах і інших приміщеннях, де це небажано. У цих приміщеннях
слід застосовувати фарбу Aqua-inn Nº1.

Фарба Dupa-inn не призначена для фарбування поверхонь, що піддаються впливу водяної пари,
як, наприклад, в пекарнях, на м'ясопереробних підприємствах і т.д. Для уникнення утворення
стиків, фарбування слід проводити методом «мокре по мокрому», за один прохід. При
нанесенні покриттів на забруднені поверхні, ми рекомендуємо провести попередні пробні
фарбування, через різноманіття наявних забруднень, розчинених в поверхнях.

При застосуванні Caparol-Tiefgrund TB і AmphiSilan-Putzfestiger всередині приміщень може
з'явитися типовий запах розчинника. У зв'язку з цим слід подбати про гарну вентиляцію.

Фарба Dupa-inn містить алкідну смолу, тому вона не може застосовуватися безпосередньо на
поверхнях, що містять цинк, і на високолужних поверхнях.
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Примітки

Повторний контакт може привести до шорсткості або тріщинах на шкірі.
Не допускати попадання в руки дітей. Ємності слід тримати щільно закритими і зберігати їх в
прохолодному, добре провітрюваному приміщенні. Їх слід зберігати на відстані від джерел
займання. Не курити. Використовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях. Не вдихати
пари / аерозоль.
Уникати потрапляння в очі або на шкіру. При недостатній вентиляції використовувати респіратор.
При ковтанні не викликати блювання. Негайно звернутися за медичною допомогою,
пред'явивши лікаря упаковку або етикетку від упаковки.
Не допускати попадання в каналізацію / водойми або в ґрунт.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Під вторинну переробку здавати тільки порожню тару. Тару з залишками слід здавати на
приймальний пункт для старих лаків.

Утилізація

Для продуктів данної категорії (кат. A/g): 350 г/л (2010). Цей продукт містить макс. 350 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-LL01Код продукту

Дисперсія штучної смоли, пігменти, силікати, мінеральні наповнювачі, аліфатичні сполуки,
аддитиви.

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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