Технічна інформація

Capadecor Marmorino Romantico
Декоративна дрібнозерниста мінеральна шпаклювальна маса
для високоякісних технік шпаклювання всередині приміщень.

Опис продукту
Сфера застосування

Властивості

Упаковка/Розмір тари
Колірні відтінки

Декоративна дрібнозерниста мінеральна маса, яка дозволяє створювати фактурну імітацію
каменю (наприклад: марморин, гротто, травертин та ін.). Легко наноситься. Завдяки
властивостям матеріалу можливе створення індивідуальних варіантів оздоблення стін.
CapaDecor Marmorino Romantico використовується як база (білого або іншого кольору) для
створення рельєфів будь-якої форми. При висиханні можна покривати дисперсійними,
латексними фарбами, акриловими лаками, лазурями та воском з асортименту Caparol. Добре
підходить для використання у внутрішніх приміщеннях офісів, залів для прийому і конференцій,
готелів, банків, кімнат відпочинку, приватних будівель i т. ін.
■
■
■
■
■

мінеральна
імітація каменю
висока здатність до дифузії та сорбції
легка в застосуванні
індивідуальний відтінок

7 кг пластиковий контейнер
14 кг пластиковий контейнер
■ Колір: натуральний білий
■ Тонування: тонується машинним способом у системi ColorExpress, а також вручну із
застосуванням повнотонових і тонувальних фарб AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben (не
більше 10%).
Залежно від конструкції і структурування, відтінки можуть відрізнятися від відтінків у колірнику.

Ступінь глянцю
Зберігання
Технічна характеристика

Додаткові продукти
Вказівки

матовий, шовковисто-глянцевий (залежно від ступеня пригладжування)
У прохолодному місці, але не на морозі, не нижче 5 ° C. Упаковку зберігати щільно закритою,
щоб уникнути грудок і пересихання.
■ Максимальна величина зерна:
Максимальна величина
зернаМаксимальна величина зерна

Marmorino Romantico ІІ: зерно 0,2 мм
Marmorino Romantico V: зерно 0,5 мм

■ Capadecor Haftgrund
CapaDecor Marmorino Romantico. Тонований матеріал вже має при доставці консистенцію,
готову до застосування, і не потребує підготовки. Нове розмішування матеріалу знижує його
клейкість і матеріал повинен у такому випадку стояти ще бл. 2 днів, щоб досягти знову потрібної
консистенції.
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Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche
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(–) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна

Застосування
Придатні основи
Підготовка основи

Основи повинні бути чистими, вільними від розділяючих речовин, сухими і володіти стійкістю до
навантажень. Дивіться VOB, Частина C, DIN 18363, Абзац. 3.
Штукатурки груп розчинів PI, PII і PIII:
На міцні, нормально вбираючі і рівні штукатурки наносити без підготовки. На легко вбираючі
нанести ґрунтовку OptiGrund ELF На сильно вбираючі штукатурки нанести ґрунтовку CaparolTiefgrund TB, а саме AmphiSilan-Putzfestiger.
Гіпсові і готові штукатурки груп розчинів PIV:
Гіпсові штукатурки відшліфувати, знепилити і нанести ґрунтовку Caparol-Tiefgrund TB, а саме
AmphiSilan-Putzfestiger.
Гіпсоволокнисті плити:
На вбираючі плити нанести ґрунтувальне покриття OptiGrund ELF або Caparol-Tiefgrund TB
(дерев'яна обшивка розглядається як гіпсові плити).
Гіпсокартонні плити:
Зашліфувати задирки. М'які і відшліфовані поверхні зміцнити Optigrund ELF При сильному
вбиранні нанести шар ґрунтівки Caparol-Tiefgrund TB, а саме AmphiSilan-Putz-festiger. При
обробці плит, що містять пофарбовані ділянки, зверніть увагу на BFS Nr. 12, Частина 2.
Увага: Покриття Marmorino Romantico вимагає подвійного фарбування. Щоб уникнути тріщин в
зоні стику панелей, ці зони повинні бути закриті.
Бетон: Видалити крейдисті субстанції, з легкої осипом піску.
Поверхні, стійкі до навантажень:
Матові, слабо вбираючі поверхні відразу ж обробити. Гладким і лакованим поверхням надати
шорсткості.
Поверхні, нестійкі до навантажень:
Видалити пофарбовані дисперсійні або поштукатурені поверхні з поганою стійкістю до
навантажень. На грубо-пористі поверхні, з легкої осипом піску нанести ґрунтовку OptiGrund ELF
Поверхні, що не володіють здатністю до навантажень, видалити механічним шляхом і нанести
ґрунтовку Caparol-Tiefgrund TB, а саме AmphiSilan-Putzfestiger.
Покриття з клейових фарб:
Основи промити і нанести ґрунтовку Caparol-Tiefgrund TB, а саме AmphiSilan-Putzfestiger.
Рельєфні, тиснені паперові шпалери, що погано тримаються:
Видалити без залишку. Змити залишки паперу і клею. Нанести ґрунтовку Caparol-Tiefgrund TB, а
саме AmphiSilan-Putzfestiger.
Плями нікотину, води, сажі і жиру:
Нікотинові плями, а також плями від сажі або жиру змити водою з додаванням розчиняючого
жири побутового миючого засобу і добре просушити. Висохлі патьоки від води видалити щіткою
методом сухого очищення. Нанести ізолююче ґрунтувальне покриття матеріалом CaparolFiltergrund grob (Технічна інформація № 845).
Дерево і дерев'яні вироби:
Нанести ґрунтовку Capacryl Holz-Isogrund. На заводські пофарбовані плити нанести
ґрунтовку Capacryl-Haftprimer.
Дефекти:
Глибокі тріщини закрити.
Старі техніки шпаклювання:
Спечені шари на поверхні відшліфувати. При невдалих спробах змивання водою, зняти покриття
штукатурки повністю і зробити нове. При вдалій спробі змивання водою нанести ґрунтовку
AmphiSilan-Putzfestiger або Caparol-Tiefgrund TB.

Підготовка матеріалу

CapaDecor Marmorino Romantico вже готовий до застосування і не потребує розмішування.
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Метод нанесення

Ґрунтувальне покриття:
Після всієї необхідної підготовки поверхні нанести ґрунтувальне покриття Caparol-Haftgrund. При
нерівних поверхнях рекомендовано загладити їх Matador Feinputz. Тут застосувати додаткове
покриття ґрунтовкою Caparol-Haftgrund. При тріщинах в штукатурці рекомендовано застосувати
армуючу сітку.
Будівельні тріщини можуть бути предметом неакуратних рухів. Такі невидимі тріщини
неможливо виправити за допомогою армуючої тканини. Після висихання ґрунтовки застосувати
Marmorino Romantico. Для завершення потрібен другий шар покриття, що складається з
декількох робочих фаз:
Особливі вказівки:
Завжди тримайте інструменти в чистоті і ставтеся до них з обережністю. Очистіть краї і не
допускайте попадання висушених частин матеріалу в продукт. Завжди закривайте матеріал під
час перерв у роботі. Marmorino Romantico не потрібно розбавляти.
1. робоча фаза:
Нанести на поверхню Marmorino Romantico в обраному відтінку. Через деякий час розгладити
краї з легким натиском. У цьому випадку, ми рекомендуємо використовувати середній шпатель
(240 мм х 100 мм). Цей шар нанесення матеріалу повинен сохнути 12 годин, щоб уникнути
розшарування при наступному нанесенні. При вологій і холодній погоді потрібно більше часу на
висихання.
2. робоча фаза:
Нанести Marmorino Romantico в обраному кольорі. Через деякий час подряпати поверхню
легкими рухами шпателя. Тут рекомендуємо використовувати середній шпатель (240 mm x 100
mm) або пластикові шпателя ArteTwin Venezianer. Коли поверхня буде матовою, можна
обробити її частково полірувальним шпателем, поки вона не стане глянцевою.
Просочування:
Надмірна переробка може призвести до зміни кольору. Calcino-Imprägnierpaste (TI Nr. 905)
наносити тонко і рівномірно венеціанським шпателем. Через деякий час зайвий матеріал зняти
м'яким рушником. Це повторити після повного висихання. Зайва кількість матеріалу викликає
утворення білих смуг, які можна прибрати повторним витиранням поверхні.

Витрата
Умови застосування
Інструменти

бл. 600 г/м2/на один шар
Нижня температурна межа при нанесенні:
+10 °C для повітря та основи.
■ гладкий венеціанський шпатель з закругленими краями
■ полірувальний шпатель
■ ArteTwin шпатель
Увага:
Для окремих фаз можна застосувати схожий шпатель. Пошкоджений інструмент приводить до
поверхневих подряпин. Новий шпатель розтерти наждачним папером (400-600 грит).
Інструменти для створення Marmorino Romantico не повинні бути використані для створення
Calcino Classico

Очищення інструментів

Відразу ж після застосування промити водою. При нанесенні стежити за чистотою інструментів

Примітки
Чищення та догляд

Calcino-Imprägnierpaste не захищає при прямих бризках води (утворюються плями вапна) також
від забруднень жиром, кави, чаю та інших субстанцій. Легкі забруднення поверхні можна
прибрати теплою водою з додаванням легких миючих засобів.
Увага: Не застосовуйте засобів для очищення, що розчиняють вапно!

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент
друку)
Утилізація
Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст
Детальні вказівки
Технічна підтримка

Викликає важкі хвороби очей, шкіри. Не вдихати туман і аерозоль. Уникати потрапляння в очі,
на шкіру або одяг. Дотримуватися правил безпечного застосування. При проковтуванні:
прополоскати рот. Не викликати блювоту. При контакті з очима: Кілька хвилин промивати водою.
На переробку віддавати тільки порожні ємкості. Рідкі залишки утилізувати як залишки фарб на
водній основі, сухі залишки як затверділу фарбу або як побутове сміття.
Гідроксид кальцію, карбонат кальцію, вода.
Див. паспорт безпеки.
Всі випробувані на практиці основи і методи нанесення і догляду не можуть бути розглянуті в
цьому виданні. Якщо обробляються основи, не внесені в це видання, проконсультуйтеся з
нашими співробітниками. Ми завжди раді Вам допомогти.
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