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Capadecor
Stucco Satinato
Дисперсійна шпаклівка для створення матових поверхонь з
характерним покриттям техніки шпаклювання

Опис продукту

Тонуюча матова дисперсійна шпаклювальна маса для створення декоративних обробок на
внутрішніх поверхнях.

Сфера застосування

■ проста в застосуванні
■ має характерний малюнок
■ інтенсивні насичені кольори
■ раціональна і надійна в нанесенні
■ матеріал перевірений Комітетом гігієнічної експертизи будівельної продукції (AgBB) 

Властивості

■ 1,25 л
■ 2,5 л
■ 5 л

Упаковка/Розмір тари

білийКолірні відтінки

Тонування:

Тонується за допомогою тону вального обладнання ColorExpress в колірних гамах 1300 3D- і
відтінках CaparolColor.

Затоновану масу слід ретельно перемішати перед використанням. Перемішувати
рекомендується вручну або за допомогою змішувача, працюючому на маленькій швидкості.

Характерні властивості матеріалу штукатурки Stucco Satinato впливають на малюнок
виконуваної техніки нанесення. Створення специфічного малюнка поверхні багато в чому
залежить від обраного відтінку шпаклювальною маси та обраної технології нанесення. Темні
кольори, як показує досвід, надають більш чіткий малюнок, ніж світлі відтінки.

У покритті суміжних поверхонь контейнерних з тонованими матеріалом слід ретельно
перемішати, щоб уникнути колірних відмінностей. При покупці більше 100 л матеріалу в одному
відтінку можна замовити тонування на заводі-виробнику.

При використанні тонування з органічними пігментами в таких відтінках, як червоний і
оранжевий, в зонах з сильним природним освітленням можливі сильні зміни кольору.

глибоко-матоваСтупінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

Технічні дані відповідно DIN EN 13300 (німецька редакція Європейського стандарту):Технічна характеристика

Залежно від відтінку можливі відхилення в технічних даних).

Вологе стирання: Клас 2, по мірі стирання відповідає DIN EN53778
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■ Щільність: бл. 1,25 г/мл.
■ Еквівалент дифузії повітряного шару sdH2O: sd-величина: бл. 0,12 м.

■ AkkordSpachtel fein
■ Indeko-plus
■ Caparol Feinroller

Додаткові продукти

внутр 1 внутр 2 внутр 3 зовніш 1 зовніш 2

+ + ○ – –

(–) не придатна / (○) усмовно придатна / (+) придатна

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Внутрішні поверхні з мінеральних штукатурок розчинів класу PII, PIII, гіпсові основи і
решетування під штукатурку розчинів класу PIV, поверхні з гіпсокартону, гіпсоволокна плити і
бетонних поверхонь.

Придатні основи

Основа повинна бути сухим, чистим, міцним, неконтрастним, вільним від усіх розділяючих
речовин і ідеально рівним. Слід дотримуватися правила виконання підрядно-будівельних робіт,
Частина C, DIN 18363, абзац 3.

При підготовці основи необхідно дотримуватись Технічну Інформацію № 650.

Шорсткі основи, стіни з гіпсових плит і всі поверхні стін і стель з інтенсивним ковзаючим світлом
насамперед слід обробити грунтувальною фарбою Caparol-Haftgrund. Після цього всю поверхню
слід покрити 1-2 шарами шпаклівки Caparol-Akkordspachtel, повністю розгладжуючи поверхню,
щоб досягти якості, близькому до рівня Q4. Після висихання шпаклівки наноситься вирівнюючий
проміжний шар з макс. зернистістю P200 - 240 грит. Для досягнення вбираючої здатності і
збивання пилу необхідно нанести ґрунтівку CapaSol LF.

Підготовка основи

Основи, які майже відповідають рівню якості Q4, можуть бути оброблені ґрунтівкою Indeko-plus.
Важливою умовою є те, що Indeko-plus наноситься валиком Caparol Feinroller по всій площі, або
остаточно обробляється за допомогою блакитної кисті. При використанні всіх інших інструментів
текстура після нанесення штукатурки Stucco Satinato може залишитися видимою.

Перед нанесенням штукатурку Stucco Satinato слід ретельно перемішати, щоб уникнути появи
адгезії на поверхні і по краях. Перемішувати можна за допомогою мішалки або електричного
міксера на низькій швидкості. Не використовуйте міксери з гострими краями! Не слід
струшувати матеріал після процесу змішування.

Метод нанесення

Для створення особливої   техніки шпаклювання штукатурка Stucco Satinato наноситься тонким
шаром відкритими точковими рухами і повністю розтягується.

Після легкого висихання штукатурки Stucco Satinato відкриті місця покриваються шпаклівкою
методом точкового нанесення.

Другий хід робіт проводиться таким же чином, як і перший. За допомогою варіацій технік
нанесення, зовнішній вигляд поверхні може бути підібраний індивідуально.

Зверніть увагу: при нанесенні неодмінно слід уникати появи задирок. На шпатель необхідно
наносити максимально точну кількість матеріалу, який може бути оброблений у фазі сушіння.
Слід уникати висихання матеріалу на шпателі.

бл. 80 - 100 мл/м2/шар. Точна кількість витрати матеріалу слід визначити шляхом пробного
нанесення.

Витрата

Нижня межа температури при обробці:
+5 ° C атмосфери і основи.

Умови застосування

При +20 ° C і відносній вологості повітря 65% після приблизно 30 - 60 хвилин поверхню висихає.
Поверхня повністю висихає і готова знову до обробки після 1 - 2 днів. При низьких температурах
і високій вологості повітря час висихання слід продовжити.

Період висихання

Для обробки ми рекомендуємо використовувати шпатель з нержавіючої сталі (дволистовий
шпатель-перо) для економного та ефективного нанесення штукатурки Stucco Satinato. Шпатель
обов'язково слід попередньо очистити вологим наждачним папером (зерно 400-600) і зрізати
гострі ребра.

Інструменти

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

Способи очищення та догляду:Вказівки

Поверхні Stucco Satinato можуть незначно піддаватися ефекту письма. Це значно залежить від
відтінку покриття. Очищення слід спочатку виробляти на пробної поверхні при підвищеній
обережності.

Блискучі плями, що з'явилися в результаті очищення, не можуть бути усунені.
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Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. При шліфуванні використовуйте пило – вловлюючий
фільтр P2. Під час нанесення і висихання подбайте про повноцінної вентиляції. Не
рекомендується їсти, пити і курити під час використання фарби. У разі потрапляння в очі або на
шкіру, негайно ретельно промити водою. Не виливати в каналізацію, водойми або на землю.
Для більш точних даних: див. Сертифікат безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

На переробку віддавати тільки порожні контейнери. Рідкі залишки матеріалу можуть бути
утилізовані як відходи від фарб на водній основі, висушені залишки матеріалу можна утилізувати
як отверділу фарбу або як побутові відходи.

Утилізація

M-DF01Код продукту

Поліакрилатна / полівінілацетатна смола, мінеральні наповнювачі, вода, присадки, консерванти
(метил- / бензісотіазолінон)

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Всі основи, які зустрічаються на практиці, та їх обслуговування після фарбування, не можуть
бути повністю описані в цій публікації. Якщо обробляються основи, що не були перераховані в
цій технічної інформації, спочатку необхідно проконсультуватися з нами або співробітниками з
інших наших представництв. Ми будемо раді детально проконсультувати Вас, посилаючись на
Ваш об'єкт.

Технічна підтримка

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

e-mail: info@caparol.ua
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