
Технічна інформація

Capadecor®

ArteDolce
Дисперсійна лазурь для створення матових поверхонь
всередині приміщень.

Опис продукту

Матова дисперсійна лазурь з мілкими кольоровими часточками для декоративного оформлення
внутрішніх стін.

Сфера застосування

■ легке нанесення
■ чіткий малюнок
■ непомітний ефект письма
■ раціональна техніка нанесення
■ стійка до дезинфікуючих засобів
■ негорюча Клас A2 згідно DIN 4102

Властивості

■ 2,5 лУпаковка/Розмір тари

білаКолірні відтінки

Тонування:
Можливе машинне тонування з допомогою ColorExpress у відтінки 3D- та CaparolColor.
Затонований матеріал перед нанесенням добре перемішати. Перемішати вручну або
мішалкою на повільних обертах. 

При нанесенні на дотичні поверхні, потрібно перемішати весь затонований матеріал між собою
для уникнення різниці у відтінках.

При органічних пігментованих кольорах, таких як червоний або помаранчевий, при денному
світлі може виникати зміна кольору.

шовковисто-матоваСтупінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Вологе витирання: Клас 2 згідно до DIN EN 13300, відповідає
стійкій до витирання згідно до DIN 53778

Технічна характеристика

■ DecoGrund
■ AkkordSpachtel fein

Додаткові продукти

внутр 1 внутр 2 внутр 3 зовніш 1 зовніш 2

 +   +  ○ – –

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

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche
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Застосування

Внутрішні поверхні з мінеральних штукатурок розчинної групи PII, PIII, гіпс та оздоблювальні
штукатурки розчинної групи PIV, гіпсокартон, бетонні поверхні.
Поверхня повинна бути сухою, чистою, вільною від всіх розділяючих речовин. VOB, частина С,
DIN 18363 Пункт 3.
Для підготовки поверхні, будь ласка, зверніться до технічної інформації №650.

Придатні основи

Грубі поверхні, гіпсокартонні стіни і стелі, а також поверхні з підвищеним навантаженням
спочатку повинні бути покриті ґрунтівкою Caparol. Потім нанести 1-2 шари шпаклівки по всій
поверхні матеріалом Caparol Akkordspachtel і довести поверхню до рівня якості Q4. Після
висихання шпаклівки потрібно провести компенсаційне проміжне шліфування з зерном макс.
P200 до 240. Для вирівнювання всмоктуючої здатності і для боротьби з пилом виконати
грунтування матеріалом CapaSol LF.
Основи, які вже майже відповідають рівню якості Q4, можна обробляти без підготовки.

Підготовка основи

Грунтувальне покриття:
В якості грунтівки використовувати матеріал Capadecor DecoGrund (розбавити з 10% води) у
відтінку фінішного покриття нанести на поверхню за допомогою щітки або валика.
При інтенсивних кольорах можна використовувати в якості грунтівки матеріал Capadecor
EffektGrund.

Метод нанесення

Проміжне покриття:
Arte Dolce наносити в потрібному кольорі в нерозбавленому вигляді валиком з коротким ворсом
(10-12 мм) способом "хрест на хрест", потім злегка зрівняти за допомогою щітки, щоб зрівняти
структуру валика.

Фінішне покриття:
Arte Dolce наносити в потрібному кольорі в нерозбавленому вигляді валиком з коротким
ворсом (10-12 мм) способом "хрест на хрест", потім злегка зрівняти за допомогою щітки, щоб
зрівняти структуру валика.

ArteDolce наноситься нерозбавленим.Розбавлення

бл. 100 - 120 мл/м2/прохід. Точну витрату можна визначити шляхом пробного нанесення.Витрата

Нижня температурна межа при нанесенні:
+5 °C для основи та навколишнього середовища.

Умови застосування

При температурі +20 °C та 65 % відносній вологості повітря через бл. 30 – 60 хвилин поверхня
суха. Повністю суха та готова до навантажень через 1 – 2 дні. При більш низьких температурах
та більш високій вологості час висихання збільшується.

Період висихання

Ми рекомендуємо використовувати для нанесення валик з коротким ворсом (10-12 мм) або
щітку для згладжування структури валика.

Інструменти

Відразу після нанесення промити водою з милом.Очищення інструментів

Вказівки з чищення і догляду:Вказівки

Спочатку потрібно провести очищення на пробній поверхні. Глянцеві місця після сильного
очищення неможливо усунути.

Примітки

Тестування на стійкість до дезінфікуючих засобів:
- Стійка до водних дезінфікуючих засобів

Рекомендації/Експертизи

Тримати подалі від дітей. Забезпечити під час нанесення і сушіння достатню вентиляцію. Їсти,
пити і курити під час використання продукту заборонено. При попаданні в очі або на шкіру,
негайно ретельно промити водою. Не викидати у стоки, водойми або на землю. Не вдихати
розпилений туман. Чистити обладнання відразу після використання з милом і водою.
Використовувати комбінації фільтрів A2 / P2.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Тільки повністю порожні контейнери можуть бути перероблені і утилізовані. Рідкі залишки
здавати в пунктах збору старих фарб / лаків, утилізації сухих залишків продукту у вигляді
відходів будівництва або побутових відходів і побутового сміття.

Утилізація

для категорії продуктів (кат / л): 200 г / л (2010). Цей продукт містить> 50 г / л ЛOC.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-DF01Код продукту

Поліакриловими / поливинилацетат, мінеральні наповнювачі, вода, добавки, консерванти (метил
/ бензізотіазолінон)

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

В даному виданні не можуть бути розглянуті всі основи і їх способи обробки. Якщо
обробляються поверхні, які не включені в цю технічну інформацію, необхідно зв'язатися з
нашими торговими представниками.

Технічна підтримка

Тел.:+380 44 379 06 91Центр обслуговування клієнтів
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