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Roll- und spritzfertig

Caparol Samtex 7
Шовковисто-матова, латексна фарба для поверхонь
всередині приміщень,
що зазнають значних навантажень.

Опис продукту

Для створення гладких, міцних покриттів всередині приміщень з шовковисто-матовою
поверхнею, що зберігають структуру. Стійка до витирання, особливо придатна для поверхонь,
що зазнають значних навантажень. Тонкошарова та чудово підходить для покриття структурних,
рельєфних, тиснених шпалер, скло-шпалер, добре підкреслює структуру шовковисто-матовим
ефектом.

Вступ

В школах, дитячих садках, лікарнях, в офісних приміщеннях, ресторанах, холах і т.д.Сфера застосування

■ Водорозчинна, екологічна, зі слабким запахом
■ без розчинників та шкідливих речовин (E.L.F.)
■ високий ступінь білизни
■ чудова покривна здатність
■ здатна до дифузії
■ стійка до дії побутових засобів очищення
■ легка в застосуванні

Властивості

Дисперсія штучної смолиВ’яжуче

■ База 1 (біла):  1,25 л; 2,5 л; 5 л; 10 л; 15 л
■ База 2 (прозора): 1,25 л; 2,5 л; 5 л; 10 л;
■ База 3 після тонування: 1,25 л; 2,5 л; 5 л; 10 л

Упаковка/Розмір тари

■ База 1 (біла) може застосовуватись без тонування.
■ Бази 2 та 3 (прозорі) застосовуються тільки після тонування.

Колірні відтінки

Caparol Samtex 7 База 1 допускає самостійне тонування шляхом додавання тонувальних фарб
CaparolColor або AVA. При самостійному тонуванні, щоб уникнути розбіжностей колірного тону
необхідно змішати всю фарбу. При замовленні фарб одного колірного тону в кількості 100 л і
більше, фарби тонуються на заводі.

Caparol Samtex 7  тонується машинним способом по системі ColorExpress в усі тони з колірних
колекцій CaparolColor, Caparol 3D, NCS, Panorama, RAL та багатьох інших, відомих на ринку
колірних колекцій. Інтенсивні і яскраві колірні відтінки, наприклад жовтий, помаранчевий,
червоний і т.д. володіють меншою здатністю покриття. Рекомендується проміжне покриття у
відповідному пастельному відтінку на базі пігментованої білoї фарби (база 1). Може знадобитися
друге фінішне покриття.

шовковисто-матоваСтупінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання
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■ Вологе витирання: Клас 2, що відповідає «Стійка до стирання
» згідно з DIN 53 778.

■ Коефіцієнт контрастності: Покривна здатність 2 класу, при витраті 8 м2/л
або 120 мл/м2

■ Максимальна величина зерна: Дрібне (<100 mм)
■ Щільність: Бл. 1,4 г/cм³

Технічна характеристика

Внаслідок тонування можливі незначні зміни початкових технічних характеристик.Вказівки

Застосування

Основи для нанесення покриття повинні бути міцними, сухими, вільними від забруднень і
розділяючих речовин.

Придатні основи

Штукатурки розчинних груп Р II і P III: Міцні штукатурки із здатністю до вбирання фарбуються
без попередньої підготовки. На великопористі, сипучі, поглинаючі штукатурки наноситься
ґрунтовка акриловим гідрозолем Caparol OptiSilan Tiefgrund або Capasol RapidGrund.
Гіпсові і готові штукатурки груп P IV і PV: Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol
Haftgrund EG або Caparol Samtgrund. Гіпсові штукатурки зі спеченою поверхнею прошліфувати,
видалити пил і нанести шар глибокої ґрунтовки Caparol Tiefgrund TB.
Гіпсові будівельні панелі: Поглинаючі вологу панелі заґрунтувати акриловим гідрозолем
Caparol OptiSilan Tiefgrund або глибоким ґрунтом Caparol Tiefgrund TB. На сильно ущільнені,
гладкі панелі нанести адгезійну ґрунтовку Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund.
Гіпсокартонні панелі: Зашліфувати нерівності шпаклівки. Місця шліфування закріпити Caparol
Tiefgrund TB. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG, Caparol
Samtgrund або Capasol RapidGrund. Панелі з водорозчинними компонентами, що утворюють
плями, заґрунтувати фільтруючим ґрунтом Caparol AquaSperrgrund.
Бетон: Видалити можливі залишки матеріалу, а також сипучі речовини.
Газобетон: Покриття ґрунтувальним матеріалом Capaplex, розведеним водою в пропорції 1:3.
Неоштукатурена кладка із силікатної та звичайної цегли: Фарбувати без попередньої
підготовки.
Покриття зі стійкістю до навантажень: Матові, малопоглинаючі поверхні обробляти без
попередньої підготовки. Блискучим поверхням, лакам і емалям надати шорсткість. Нанести
ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund. На слабко-
поглинаючі вологу, гладкі поверхні нанести покриття ґрунтовки матеріалом Caparol Haftgrund EG
або Caparol Samtgrund. Великопористі, сипучі або поглинаючі поверхні заґрунтувати Caparol
OptiSilan Tiefgrund або Capasol RapidGrund.
Покриття зі слабкою стійкістю до навантажень: Покриття лаками, емалями, дисперсійними
фарбами, а також штукатурні покриття на основі синтетичних смол, що мають погану здатність
до навантажень, необхідно видалити. Погано несучі покриття з мінеральних фарб механічно
видалити і очистити поверхні від пилу. Заґрунтувати глибокою ґрунтовкою Caparol Tiefgrund TB.

Підготовка основи

Покриття клейовими фарбами: Змити до самої основи. Заґрунтувати глибокою
ґрунтовкою Caparol Tiefgrund TB.
Нефарбовані ворсисті, рельєфні або тиснені шпалери з паперу: Фарбувати без попередньої
підготовки.
Шпалери, що не міцно тримаються: Видалити без залишку. Змити залишки шпалерного клею
та паперової основи. Заґрунтувати глибоким гґрунтом марки Caparol Tiefgrund TB.
Поверхні, покриті пліснявою: Видалити сліди плісняви або грибка механічним шляхом за
допомогою зволоженої щітки або скребка, промити поверхні засобом Capatox і дати їм добре
просохнути. Ґрунтувальне покриття виконати згідно стану поверхні. На сильно заражених
поверхнях застосувати фарби Indeko-W, Malerit-W або Fungitex-W.
Поверхні з плямами нікотину, води, кіптяви, масла або жиру: Плями нікотину, води, кіптяви,
масла або жиру промити водою з додаванням миючого засобу і дати їм добре просохнути.
Висохлі водяні плями прочистити щіткою. Нанести ізолюючу ґрунтовку Caparol AquaSperrgrund.
На сильно забруднені місця нанести фінішне покриття матеріалом Caparol IsoDeck.
Деревина та дерев'яні матеріали: Фарбувати водорозчинними, екологічно чистими
акриловими лаками Capacryl або фарбою для дерева Capadur Color.
Поверхні з дрібними дефектами: Після відповідної попередньої обробки усунути дефекти
багатоцільовою шпаклівкою Caparol Akkordspachtel відповідно до інструкцій з їх застосування, і
при необхідності додатково заґрунтувати.

Призначена для нанесення щіткою, валиком або обладнанням для безповітряного розпилення.

Безповітряне розпилення:
Кут напилення: 50°
Форсунка: 0,017-0,021"
Тиск: 180-200 бар для викокоефективниних форсунок.

Робочі інструменти промити водою відразу після застосування.

Метод нанесення

Ґрунтувальне і проміжне покриття: Caparol SamtGrund або Caparol Samtex 7, розведеною
водою максимум на 10%.
Фінішне покриття: Caparol Samtex 7, за необхідності розведеною подою максимум до 3%.

Структура покриття
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Прибл. 120 мл/м2 на 1 шар на гладкій основі. На шорстких поверхнях витрата відповідно
збільшується.

Витрата

Точна витрата визначається тестовим нанесення на об'єкті.

Мінімальна температурна межа при обробці і висиханні:
температура повітря і основи повинна бути вище +5 ° C.

Умови застосування

При + 20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 4 - 6 годин висихає на поверхні і готова до
подальшої обробки. При більш низькій температурі і високій вологості час висихання відповідно
збільшується.

Період висихання

Щітки, валик, безповітряний розпилювач.Інструменти

Робочі інструменти після використання промити водою.Очищення інструментів

Щоб уникнути утворення помітних стиків окремих ділянок пофарбованої поверхні, наносити
методом «мокре по мокрому» за один прохід. Внаслідок тонування можливі відхилення
вихідних технічних данних.

Вказівки

Примітки

Зберігати в місцях, недоступних дітям. Захищати очі і шкіру від попадання бризків фарби. При
попаданні в очі і на шкіру відразу ж грунтовно промити водою. Не вдихати туман, що
утворюється при нанесенні фарбопультом. Не викидати в каналізацію, водойми і на ґрунт.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

На вторинну переробку здавати тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалу можуть бути
утилізовані як відходи лако-фарбової промисловості на водній основі, висохлі залишки
матеріалу можуть бути утилізовані як побутове сміття.

Утилізація

Макс. вміст ЛОС згідно норм українського Технічного регламенту (підкат. А/1) - 75 g/l (г/л) з 2021
року та 30 g/l (г/л) з 2024 року. Граничне значення ЛОС згідно норм ЄС (кат. А/а) - 30 g/l (г/л).
Вміст ЛОС у даному продукті < 1 g/l (г/л).

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Дисперсія штучної смоли, пігменти, мінеральні наповнювачі, вода, аддитиви, консервант.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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