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Capadecor® 

ArteLasur Color
Настінна лазурь на акрилатній основі з кольоровими
часточками.

Опис продукту

Спеціально розроблена, настінна лазурь для поверхонь внутрішніх стін. Лесування ArteLasur
Color захищена патентом (№E93830019.1 / TO98A000997).

ArteLasur Color не тонується. Змішані в ній частинки темного кольору створюють на
одноколірних основах високоякісний і ефектний зовнішній вигляд.

Вступ

для житлового та муніципального будівництва, офісів, готелів, ресторанів, клінік і т. д..Сфера застосування

■ водорозчинна, екологічно чиста, практично без запаху
■ клас вологого витирання 2 (придатна до очищення водою та побутовими миючими засобами)
■ безпечне нанесення
■ легко ремонтується
■ стійка до дезинфікуючих засобів на водній основі

Властивості

Дисперсія штучної смолиВ’яжуче

2,5 лУпаковка/Розмір тари

Прозора з кольоровими часточками:Колірні відтінки

Ferrara = залізооксидні червоні часточки

Grosseto = помаранчево-червоні часточки

Livorno = сірі часточки

шовковисто-матовийСтупінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі.
Зберігати в щільно закритій упаковці.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,0 г/см3 Технічна характеристика

Perlatec Gold/Silber
Pearl White/Red/Green/Blue
SwitchDesertLight/LagoonWater

Додаткові продукти

Блискучі перламутрові пігменти для отримання ефектних поверхонь. Тільки для внутрішніх робіт
з ArteLasur, ArteLasur Color та DecoLasur Glänzend. Кількість, що додається, повинна
знаходитись в межах від 1% до 5%.
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Кількість, що додається до 2,5 л відра ArteLasur/ArteLasur Color:
1 % = 25 г
2 % = 50 г
3 % = 75 г
4 % = 100 г
5 % = 125 г

Вплив на поверхню:
В залежності від характеру та колірного відтінку проміжного покриття, а також кількості
пігментів, що додається в ArteLasur Color, можна отримати найрізноманітніші ефекти на
поверхні.

Застосування

Стіни і стелі всередині приміщень. Основи повинні бути чистими, сухими і не містити
розділяючих речовин. Крім того, вони повинні бути слабо-структуровані і рівні.

Придатні основи

На основі не повинно бути колірних контрастів. Тому рекомендується попередньо обробити
основу матеріалами, що володіють сорбційної здатністю і містять білі пігменти, які, тим не менш,
не повинні володіти вбираючою здатністю. Проміжне покриття на нові склошпалери і
структурно-волокнисті шпалери може наноситися без попередньої обробки. Необхідно
враховувати вимоги технічних інформацій застосовуваних ґрунтувальних і проміжних покриттів.

Вказівки з оформлення:
Лесування для стін - це прозорі матеріали, через які видно колір і структура поверхні. Тому
обов'язково необхідно нанести пробне покриття на поверхні об'єкту.
Контраст буде високим, коли на світлій ґрунтівці колірний відтінок нанесеного лесування буде
темним. У разі дуже світлих відтінків та кольорів лесування і на сильно структурованих
поверхнях світло-пігментовані частинки всередині лесування можуть обмежено проявляти свою
оптичну дію. Чим більша товщина шару, що наноситься, тим вище буде насичення глянцем.
Підмішуванням ефектних пігментів можна домогтися дуже благородних поверхонь, при цьому
кількість, що додається повинна становити від 1% до 5%. При цьому ефектні пігменти потрібно
рівномірно перемішати.

Підготовка основи

Ґрунтувальне покриття:
Caparol-Haftgrund для гладких шарів
Putzgrund 610 для слабко шорсткуватих шарів
MultiStrukturStyle fein/mittel для структурованих поверхонь.

Структура покриття

Проміжне покриття:
Проміжне покриття виконується матеріалом Indeko-plus, затонованим згідно 3D-System при
допомозі ColorExpress у бажаний колірний відтінок.
При використанні Metallocryl Interior у якості проміжного покриття можна отримати зі слабким
металевим ефектом. Див. при цьому абзац “Вплив на поверхню”.

Увага:
Щоб уникнути утворення смуг від валка, ґрунтувальне і проміжне покриття необхідно наносити
щіткою. Лесування Arte-Lasur Color не наносити безпосередньо на лужні проміжні покриття
(наприклад, силікатні фарби або штукатурки).

Фінішне покриття:
ArteLasur Color не тонується, її консистенція підібрана для нанесення, тому ніякого розбавлення
не потрібно. Рекомендується наносити лесування м'якими інструментами (наприклад, широкою
малярною щіткою) по всій площі поверхні. При цьому щітку необхідно вести короткими
перехресними рухами. Після короткого часу висихання ще раз злегка розгладити поверхню тієї
ж щіткою. Щоб уникнути нашарувань при великих площах і при більш високих температурах
має працювати як мінімум 2 людини.
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Проміжне покриття на гладких основах, на які потім буде наноситись ArteLasur
Color, виконується матеріалом Indeko-plus або Metallocryl, затонованими згідно 3D-
System з допомогою ColorExpress. Отримати структуровану поверхню можна
шляхом нанесення валиком матеріалу MultiStrukturStyle та розгладжування її
перехресними рухами (його можна затонувати в системі ColorExpress у великій
кількості колірних відтінків)

Консистенція лесування ArteLasur Color підібрана
для нанесення 1-го шару лесування на всю площу
поверхні щіткою короткими перехресними рухами

бл. 110–150 мл/м2 на один шар.

Витрата може збільшитися в залежності від шорсткості основи. Точну витрату можна визначати
шляхом нанесення пробного покриття на місці.

Витрата

Мінімально допустима температура нанесення: 
+5 °C для температури навколишнього середовища та основи.

Умови застосування

При температурі +20 °C та відносній вологості повітря 65 % через 4 години покриття сухе.Період висихання

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно ретельно промити їх
водою. Не допускати попадання в каналізацію, водойми і на грунт.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалів утилізувати як
фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутове сміття.

Утилізація

Для продуктів даної категорії (кат. А/л): 200 г/л (2010). Вміст летких органічних сполук (ЛOC) в
даному продукті не перевищує 50 г/л.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Дисперсія штучної смоли, кольорові пігменти, мінеральні наповнювачі, вода, допоміжні
речовини, що утворюють захисну плівку, добавки, консерванти.

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Див. паспорт безпеки.Детальні вказівки

У цій публікації неможливо розглянути всі основи, що зустрічаються на практиці та технології їх
покриття.
Якщо Ви маєте справу з основами, що не згадані в даній Технічній інформації, слід звернутися
до нас або наших співробітникам на місцях. 

Технічна підтримка

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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