
Технічна інформація

Capadecor®

Stucco Eleganza
Дисперсійна шпаклівка для отримання напів-глянцевої
поверхні з металевим ефектом.

Опис продукту

Напів-глянцева фарба, дисперсійна шпаклівка, що тонується, для декоративного оздоблення
внутрішніх стін. 

Сфера застосування

■ Проста у нанесенні
■ Характерний малюнок
■ Ефективна та надійна технологія обробки 

Властивості

■ 2,5 лУпаковка/Розмір тари

Кремово-білий металевийКолірні відтінки

Тонування:

Тонується машинним способом з допомогою ColorExpress у різні відтінки Caparol 3D.

Тонований матеріал перед нанесенням добре перемішати.

Незвичний малюнок залежить від обраного відтінку шпаклівки та від обраної техніки нанесення.
 

При нанесенні на суміжні ділянки рекомендуємо продукт з окремих партій перемішати для
уникнення відмінності у відтінках.

Шовковисто-глянцеваСтупінь глянцю

В холодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,2 г/мл.Технічна характеристика

■ AkkordSpachtel fein
■ Capadecor DecoGrund

Додаткові продукти
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Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche



Технічна інформація
Застосування

Внутрішні поверхні мінеральних штукатурок групи PII, PIII, гіпсу та оздоблювальних штукатурок
розчинної групи PIV, гіпсокартон, гіпсові плити та бетонні поверхні.

Придатні основи

Поверхня повинна бути сухою, чистою, міцною, вільною від розділяючих речовин.

Дотримуйтесь Правил проведення будівельно-підрядних робіт, Частина С, DIN 18363, п. 3.

Для підготовки поверхні, будь ласка, зверніться до технічної інформації № 650.

Грубі поверхні, стіни і стелі з гіпсокартону, поверхні з підвищеним впливом бічного світла
повинні бути підготовлені відповідно до 4 рівня якості. Після висихання здійснюється
компенсуюче проміжне шліфування з зерном макс. P200 - 240. Для вирівнювання вбираючої
здатності і для боротьби з пилом виконати покриття CapaSol LF.

Підготовка основи

Основи, які вже майже відповідають Q4 рівню якості, як описано в розділі "Базове покриття",
безпосередньо покрити Capadecor DecoGrund.

Ґрунтувальне покриття:Метод нанесення

У якості ґрунтувального покриття використовувати Capadecor DecoGrund у відтінку фінішного
покриття та розгладити венеціанським шпателем. Не повинно бути ніяких глибоких та різких
ударів шпателем.

Проміжне покриття:

Stucco Eleganza потрібно наносити на великих площинах «мокре по мокрому» венеціанським
шпателем. Таким чином, уникається надмірне затягування поверхні.  

При нанесенні Stucco Eleganza валиком з коротким ворсом потрібно мінімум два покриття та на
завершення розгладжування венеціанським шпателем.  Матеріалу повинно бути  нанесено так
багато, щоб можна було розгладити перед затягуванням.

Фінішне покриття:

Фінішне покриття здійснюється таким же чином, що й проміжне покриття. Тут вирівнювання
повинно здійснюватись з урахуванням почерку робочого на поверхні.  

Stucco Eleganza використовується нерозбавленою.Розбавлення

бл. 50 - 70 мл/м2/прохід. Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення.  Витрата

Нижня температурна межа:Умови застосування

+5 °C для основи та навколишнього середовища .

При +20 °C та 65 % відносній вологості після бл. 30 - 60 хвилин висихання поверхні . Суха та
готова до навантаження через 1 - 2 дні. При більш низькій температурі та більш високій
вологості повітря період висихання збільшується.

Період висихання

Ми рекомендуємо використовувати при нанесенні валик з коротким ворсом (10 - 12 мм) а
також венеціанський шпатель. Шпатель попередньо відшліфувати (зерно 400-600).

Інструменти

Одразу після використання помити водою з милом.Очищення інструментів

Вказівки по очищенню:Вказівки

Провести попереднє випробування на пробній поверхні зразка. Зміни на поверхні, що викликані
очищенням, не можуть бути усунуті. На поверхні Stucco Eleganza може виникати легкий ефект
письма. Це головним чином залежить від кольору покриття.

Примітки

Тримати подалі від дітей. Під час  нанесення та висихання забезпечити вентиляцію. Їсти, пити та
курити під час використання продукту забороняється. При потраплянні в очі чи на шкіру, негайно
промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми та грунт. Очистити
інструменти відразу після використання водою з милом. Не вдихати туман, що утворюється при
нанесенні.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Детальна інформація: Див. паспорт безпеки.Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

В утилізацію віддаються тільки повністю порожні ємкості. Рідкі залишки здавати в пунктах збору
старих лаків/фарб, утилізації сухих залишків продукту у вигляді відходів будівництва або
побутового сміття. 

Утилізація

M-DF02Gis-код

поліакрилат-/полівініл ацетат, мінеральні наповнювачі, вода, аддитиви, консерванти (метил
бензизотіазолінон)

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Тел.:+38 044 379 06 91Центр обслуговування клієнтів
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