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Capadecor® 

DecoLasur Glänzend
Глянцева лесуюча фарба на дисперсійній основі для
внутрішніх робіт.

Опис продукту

Для нанесення декоративних лесуючих покриттів всередині приміщень. Підходить для гладких
поверхонь і штукатурок. Усередині приміщень може додатково застосовуватися для
декоративного оформлення дерево-стружкових шпалер, скло-шпалер, шпалер FantasticFleece
та MultiStruktur.

Вступ

Для високоякісних внутрішніх покриттів в житлових приміщеннях, в школах, лікарнях, дитячих
садках, муніципальних установах і т.д.

Сфера застосування

■ висока ступінь прозорості
■ 1-й клас вологого витирання
■ водовідштовхуюча
■ здатна до дифузії
■ висока адгезія
■ водорозчинна, екологічно чиста, практично без запаху
■ тиксотропна
■ E.L.F.

Властивості

Полімерна дисперсія згідно DIN 55945В’яжуче

2,5 л, 5 лУпаковка/Розмір тари

прозорий
Можливість тонування в системі ColorExpress і за допомогою повнотонових і тонувальних фарб
CaparolColor.
Увага:
Повнотонові та тонувальні фарби і густотерті фарби з органічними пігментами мають
максимально можливу світлостійкість і обмежену УФ-стабільність. У разі виникнення сумнівів
зверніться за консультацією.

Колірні відтінки

ГлянцеваСтупінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозіЗберігання

■ Щільність: бл. 1,00 г/см3Технічна характеристика

■ Perlatec Gold/Silber
■ Pearl White/Red/Green/Blue
■ Switch Desert Light/Lagoon Water
■ Пігменти з перлинним блиском для внутрішніх робіт для благородного лесування Caparol та

для отримання кольорових поверхонь та поверхонь типу металік.

Додаткові продукти

Кількість пігменту для 5,0 л  DecoLasur Glänzend:
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■ 1 % = 50 г
■ 2 % = 100 г
■ 3 % = 150 г
■ 4 % = 200 г
■ 5 % = 250 г
■ 6 % = 300 г
■ 7 % = 350 г

Застосування

Основа повинна бути чистою, сухою і не містити розділяючих речовин.Придатні основи

Характер підготовки поверхні залежить від самої поверхні та її властивостей. Тому необхідно
дотримуватися відповідної технічної інформації.

Вказівки з оформлення:
На прозорі фарби вирішальний вплив має колірний відтінок, вбираюча здатність і властивості
основи, товщина шару і ступінь розбавлення лесування, використаний інструмент, а також
індивідуальний почерк маляра. Тому нанесення пробного покриття є обов'язковим.
Контраст буде високим, коли на світлому проміжному покритті колірний відтінок нанесеного
лесування буде темним.

Підготовка основи

Для нанесення лесуючого покриття матеріалом Deco-Lasur glänzend можна використовувати
малярну щітку, торцеву щітку, натуральну губку. Вибір залежить від бажаної техніки лесування.

Метод нанесення

Проміжне покриття:
Усередині приміщень нанести покриття матеріалом Caparol-Haftgrund, Putzgrund 610,
MultiStrukturStyle або Amphibolin. Матові дисперсійні фарби для внутрішніх робіт через їх
вбираючу здатність мають обмежену придатність (ризик появи стиків і напливів). Лесовані
поверхні після проміжного покриття не повинні мати кольорових контрастів і володіти
рівномірною вбираючою здатністю.

Фінішне покриття:
1-3 шари лесування матеріалом DecoLasur Glänzend, затонований за допомогою ColorExpress
або повнотонових і тонувальних фарб CaparolColor (раніше Alpinacolor) або AVA - Amphibolin.
Для регулювання робочої консистенції Deco-Lasur glänzend можна розбавити не більше ніж 20%
CapaSol LF.
Якщо в якості носія лесування був обраний матеріал FantasticFleece, слід обов'язково
дотримуватися відповідної Технічної інформації. Щоб домогтися підвищеного ступеня глянцю,
можна нанести щіткою другий нейтральний шар DecoLasur glänzend, як описано вище. Для
досягнення додаткового ефекту перламутрового блиску можна в залежності від бажаного
ефекту додати 1-7% ефектних пігментів Effektpigmente (див. Технічну інформацію № 816).
Пігменти перламутрового блиску рівномірно перемішати.

Структура покриття

бл. 80 – 200 мл/м2на одне покриття. Витрата

Витрата може збільшитися в залежності від вбираючої здатності і структури основи.
Точна витрата визначається шляхом нанесення пробного покриття безпосередньо на об'єкті.

Мінімально допустима температура нанесення:
+5 ° C для температури навколишнього повітря і основи.

Умови застосування

Залежно від технології лесування працювати "мокре по мокрому" або дотримуватися часу
висихання до 12 годин між окремими покриттями. При більш холодній і вологій погоді час
висихання відповідно збільшується.

Період висихання

Очистити водою після використання, при необхідності з додаванням миючих засобів.Очищення інструментів

Не наносити на горизонтальні поверхні, що зазнають впливу води. Щоб уникнути утворення смуг
від валика, грунтувальне і проміжне покриття необхідно наносити щіткою.

Вказівки

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх водою. При
нанесенні розпиленням не вдихати аерозоль. Не допускати попадання в каналізацію, водойми і
на грунт.
Додаткова інформація: див. паспорт безпеки.

Зверніть увагу (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 / b): 100 г / л (2010). Вміст летких органічних сполук (ЛОС) в
даному продукті не перевищує 1 г / л.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Дисперсія штучної смоли, вода, аддитиви, консерванти.Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст
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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 співробітників 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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