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Duparol Universal-Fassadenfarbe
Матова, фасадна фарба, що містить розчинник, на основі
полімеризаційної смоли 

Опис продукту

Для нанесення атмосферостійких фасадних покриттів, що володіють дифузійними
властивостями, на мінеральні підкладки, штукатурки, клінкерну цеглу, бетон.

Сфера застосування

■ Атмосферостійка
■ Без поверхневої напруги
■ Лугостійка
■ Водовідштовхуюча

Властивості

Полімеризаційна смола Pliolite®В’яжуче

■ Базa 1:  10 л
■ Базa 3:  10 л після тонування

Упаковка/Розмір тари

База 1 (біла) може застосовуватися без тонування
База 3 (прозора) застосовується тільки після тонування

DuparolUniversal-Fassadenfarbe тонується машинним способом по системі ColorExpress у
відтінки з відомих на ринку колірних колекцій (База 1 пастами CapaTint; Бaзa 3 пастами
Capalac).
При самостійному тонуванні, щоб уникнути розбіжності колірного тону, необхідно змішати всю
фарбу.

Колірні відтінки

Mатова G3Ступінь глянцю

У прохолодному місці, в щільно закритих упаковках. В оригінальних упаковках термін зберігання
не менше 1 року.

Зберігання

■ Максимальна величина зерна: дрібне (<100 м) S1
■ Щільність: бл. 1,4 г/см³
■ Товщина сухого шару: 100-200 µм, E3 

■ Еквівалент дифузії повітряного шару sd H 2 O: Bеличина sD =0,16 m (середня), V2 

■ Водопроникність (показник w): Bеличина w = 0,03 < 0,1 кг/м²год1/2 
(низька), W3 

Технічна характеристика

Після колерування можливі невеликі відхилення в технічних даних.Вказівки
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Застосування

Основи для нанесення покриття повинні бути сухими, вільними від забруднень і розділяючих
речовин.

Придатні основи

Мінеральні основи, вапняно-цементні штукатурки, цегла, бетон.
Нові штукатурки залишити незабарвленими на 2 - 4 тижні. Додатково оштукатурені місця
повинні бути сухими і міцними. На грубопористі, вбираючі штукатурки, що легко осипаються
нанести ґрунтувальний шар продуктом CapaSol. На сильно сипучі, крейдисті штукатурки нанести
ґрунтувальний шар продуктом DupaGrund. Повністю видалити мох, рослини, відсталі частини і
відкладення бруду за допомогою напірних струменів води або шляхом сухого механічного
очищення у напрямку зверху вниз. Поверхня після очищення повинна бути міцною, чистою,
володіти здатністю до навантажень і бути вільною від розділяючих субстанцій та льоду.

Бетон: Бетонні поверхні з відкладеннями бруду або крейди слід очистити механічним шляхом,
або напірним струменем води з дотриманням відповідних інструкцій. На слабковбираючі або
гладкі поверхні нанести ґрунтувальний шар продуктом CapaGrund Universal. На грубо пористі,
легко сипучі або вбираючі поверхні нанести ґрунтувальний шар продуктом CapaSol. На
крейдисті поверхні нанести ґрунтувальний шар продуктом Dupa-grund.

Цементо-волокнисті плити (без додаткового покриття): Плити з поверхневим ущільненням
проґрунтувати з використанням продукту Dupa-Haftgrund. На вивітрені плити, що обсипаються,
нанести ґрунтувальне покриття продуктом Dupa-grund. Вільно змонтовані плити слід обробляти
включаючи тильну сторону і торці. На нові, цементо-волокнисті плити, щоб уникнути лужних
вицвітань, нанести ґрунтувальний шар продуктом Disbon 481 EP -Uniprimer.

Декоративна цегляна кладка: Фарбувати дозволяється тільки морозостійку облицювальну
цеглу або клінкер без сторонніх добавок. Кладка повинна мати шви без тріщин, бути сухою і без
відкладень солі. На кладку нанести ґрунтувальний шар продуктом Dupa-grund.

Емалеві або дисперсійні покриття з несучою здатністю: Додати шорсткість блискучим
поверхням і лаковим покриттям. Очистити забруднені, крейдистістарі покриття напірними
водяними струменями з дотриманням відповідних інструкцій. Нанести ґрунтувальний шар
продуктом CapaGrund Universal. При очищенні іншими методами (змиванні, стирання щіткою,
поливанні водою) нанести ґрунтувальний шар продуктом Dupa-grund, розведеним
денатурованим спиртом на 20%.

Підготовка основи

Штукатурка на основі синтетичної смоли з несучою здатністю: Очистити старі штукатурки
підходящим способом. Після вологої обробки дати поверхні добре просохнути перед
подальшими роботами. Нанести ґрунтувальний шар продуктом CapaGrund Universal Universal.
Нові штукатурки можна фарбувати без попередньої підготовки.

Мінеральні покриття, що не володіють несучою здатністю: Видалити без залишку шляхом
шліфування, щіткою, подачі напірних струменів води з дотриманням відповідних інструкцій, або
іншими підходящими способами. Після вологої обробки дати поверхні добре просохнути перед
подальшими роботами. Нанести ґрунтувальний шар продуктом Dupa-grund.

Емалеві або дисперсійні покриття і штукатурки на основі синтетичної смоли, що не
володіють стійкістю до навантажень: Видалити без залишку підходящими методами,
наприклад, механічним способом з наступним промиванням струменями гарячої води під
високим тиском, при дотриманні відповідних інструкцій. На слабковбираючі або гладкі поверхні
нанести ґрунтувальний шар продуктом CapaGrund Universal. На борошнисто-пилові, сипучі та
вбираючі поверхні нанести ґрунтівку Dupa-grund.

Покриття, забруднені промисловими газоподібними відходами або кіптявою: Очистити
поверхню придатним способом, наприклад механічним шляхом, або шляхом подання струменів
гарячої води під високим тиском, або шляхом подання напірних струменів при дотриманні
відповідних інструкцій. Нанести покриття ґрунтовки відповідно до виду і властивостями основи.

Поверхні, уражені пліснявою, мохом або водоростями: Видалити нашарування плісняви або
нарости моху і грибка механічним шляхом або за допомогою водоструминних апаратів високого
тиску з дотриманням відповідних інструкцій. Поверхню промити біоцидним засобом Capatox і
після хорошого просушування покрити продуктом Duparol-W.

Поверхні з висолами: Видалити відкладення солей сухим способом (зчищаючи щітками).
Нанести грунтувальний шар продуктом Dupa-grund. При нанесенні покриттів на поверхні з
висолами неможливо гарантувати довготривалу адгезійну міцність покриття або запобігання
появи нових відкладень солей.

Незначні дефекти: Великі дефекти (шар до 20 мм) переважно виправляти за допомогою
фасадної шпаклівки Capalith-Fassadenspachtel P. Зашпаклювати місця слід додатково
заґрунтувати. Незначні дефекти і нерівності можна виправити за допомогою фасадної шпаклівки
Caparol Fassaden-Feinspachtel.

Перед використанням ретельно розмішати.Підготовка матеріалу
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Наносити щіткою або валиком, стійким до розчинників, або методом безповітряного розпилення
(Airless).
Кут розпилення: 50 °
Форсунка: 0,021-0,026 дюйми
Тиск: 150-180 бар

Метод нанесення

При необхідності розбавити уайт-спіритом або замінником скипидару.Розбавлення

Ґрунтувальне або проміжне покриття: Duparol Universal-Fassadenfarbe TB, розбавлена уайт
спіритом макс. на 5%.
Фінішне покриття: Duparol Universal-Fassadenfarbe TB, нерозбавлена.

Структура покриття

Бл. 150 мл / м² на робочий прохід на гладкій основі. На шорсткуватих поверхнях витрата
відповідно збільшується.

Витрата

До -5°C, якщо  поверхня суха і без льоду. Матеріал попередньо слід витримати при температурі
20°C.

Умови застосування

При температурі +20°C і відносній вологості повітря 65% поверхня висихає через 3-4 години,
через 24 годин можливе нанесення наступного шару. При більш низьких температурах і більш
високій вологості час сушки збільшується.

Період висихання

Щітки, стійкі до розчинників, валик, безповітряний розпилювач. Після роботи промити
уайтспірітом або замінником скипидару.

Очищення інструментів

Щоб уникнути утворення помітних стиків при обробці великих поверхонь слід використовувати
достатню кількість малярів, а нанесення здійснювати методом «мокре по мокрому» за один
прохід.
Не підходить для горизонтальних поверхонь з водним навантаженням.

Вказівки

Примітки

Зберігати в місцях недоступних дітям. Захищати очі і шкіру від попадання бризків фарби. При
потраплянні в очі і на шкіру відразу ж грунтовно промити водою. Не вдихати туман, що
утворюється при нанесенні фарбопультом. Не викидати в каналізацію, водойми і на грунт. Інші
вказівки дивіться в паспорті безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Утилізуються тільки повністю порожні ємкості.
■ Рідкі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як відходи фарб на водній основі.
■ Висохлі залишки матеріалів - як затверділі фарби або побутові відходи.

Утилізація

Max. 329 г/л (при допустимій концентрації 430 г/л для продуктів категорії А/С Lb)Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Полімеризаційна смола Pliolite, пігменти, вода, аддитиви, розчинники, консерванти.Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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