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Capadecor® 

VarioPutz
Багатобарвне, матове і економічне покриття з пластівців для
внутрішніх робіт, для нанесення валиком і пульверизатором.

Опис продукту

Багатобарвне, надзвичайно зносостійке покриття для внутрішніх стін. Чудово підходить
для покриття внутрішніх поверхонь стін офісів, вестибюлів, сходових кліток, прийомних і
житлових приміщень, клінік, шкіл і т.д.

Сфера застосування

■ на водній основі
■ світлостійка
■ чудово очищується
■ витримує механічне навантаження
■ не займиста по DIN 4102, А2 (акт випробувань № PZ-Hoch-03018), підходить для

нанесення валиком
■ нагадує мінеральне покриття, має вигляд дрібнозернистої штукатурки
■ має готову для нанесення консистенцію
■ проста в нанесенні, всього за один робочий прохід валиком або пульверизатором

досягається прекрасний зовнішній вигляд
■ добре обновлюється

Властивості

Полімерна дисперсіяВ’яжуче

12,5 кгУпаковка/Розмір тари

Прозоре в'яжуче з кольоровими чіпсами.

Увага: Для кожного дизайну VarioPutz Design потрібно проміжне покриття затоноване в
спеціальний відтінок матеріалом Putzgrund 610. Потрібні для цього рецептури колірних відтінків
перераховані в колекції ColorExpress-Kollektion "CD VarioPutz ".

Колірні відтінки
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Designs
Дизайни:

Farbtonnummer
Номери колірних відтінків:

Farbtonbezeichnung
Позначення колірних
відтінків: 

VarioPutz Nr. 13 VP Nr. 13 VP Nr. 13
VarioPutz Nr. 14 VP Nr. 14 VP Nr. 14
VarioPutz Nr. 19 VP Nr. 19 VP Nr. 19
VarioPutz Nr. 21 VP Nr. 21 VP Nr. 21
VarioPutz Nr. 23 VP Nr. 23 VP Nr. 23
VarioPutz Nr. 25 VP Nr. 25 VP Nr. 25
VarioPutz Nr. 27 VP Nr. 27 VP Nr. 27
VarioPutz Nr. 29 VP Nr. 29 VP Nr. 29
VarioPutz Nr. 30 VP Nr. 30 VP Nr. 30
VarioPutz Nr. 31* VP Nr. 31 VP Nr. 31
VarioPutz Nr. 32* VP Nr. 32 VP Nr. 32
VarioPutz Nr. 35* VP Nr. 35 VP Nr. 35
VarioPutz Nr. 41* VP Nr. 41 VP Nr. 41
VarioPutz Nr. 49* VP Nr. 49 VP Nr. 49
VarioPutz Nr. 51* VP Nr. 51 VP Nr. 51
VarioPutz Nr. 53 VP Nr. 53 VP Nr. 53
VarioPutz Nr. 55 VP Nr. 55 VP Nr. 55

*Дизайни 31, 32, 35, 41, 49 та 51 містять блискучі чіпси, ефект яких проявляється тільки під
впливом прямого освітлення.

Увага: Тонування в колірні відтінки колекції Caparol 3D приведе до отримання
неправильних кольорів і вплине на зовнішній вигляд покриття!

МатоваСтупінь глянцю

Зберігати в сухому прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Еквівалент дифузії повітряного шару sd H 2 O: бл. 0,10 мТехнічна характеристика

Застосування

Основи повинні бути чистими, сухими і не містити розділяючих речовин. Придатні основи

Структуровані поверхні: Наносити матеріал VarioPutz на міцні деревостружкові шпалери або
склотканину, а також легко або середньо структуровані штукатурки можна після нанесення
проміжного покриття матеріалом Putzgrund 610. При цьому слід пам'ятати, що відмінності в
структурі основи матеріал не приховує. Може знадобитися нанести два шари VarioPutz.

Штукатурки груп розчинів Р ІІ та Р ІІІ: На міцні нормально вбираючі штукатурки наносити без
попередньої обробки. На великопористі, вбираючі штукатурки нанести ґрунтувальне покриття
матеріалом OptiGrund E.L.F. або CapaSol LF.

Гіпсові і готові штукатурки групи розчинів Р IV: Гіпсову штукатурку відшліфувати
агломератної шкіркою, видалити пил, нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-
Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger. Нормально вбираючі поверхні проґрунтувати
матеріалом Caparol-Haftgrund або Putzgrund 610.

Гіпсоволокнисті плити: Нормально вбираючі поверхні проґрунтувати матеріалом Caparol-
Haftgrund або Putzgrund 610.

Гіпсокартонні плити: Зчистити задирки від шпаклівки. М'які і відшліфовані місця шпаклівки
гіпсу закріпити з допомогою ґрунтовки Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger.
Нормально вбираючі поверхні проґрунтувати матеріалом Caparol-Haftgrund або Putzgrund 610.
На плити з водорозчинними барвниками інгредієнтами нанести ґрунтувальне покриття
матеріалом Caparol AquaSperrgrund.

Бетон: Видалити можливі залишки забруднень і речовин, крейдисті і сипучі речовини.
Нормально вбираючі поверхні прогрунтувати матеріалом Caparol-Haftgrund або Putzgrund
610.

Підготовка основи
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Покриття, що не володіють стійкістю до навантажень: Видалити лакові покриття, що не
мають стійкості до навантажень великопористі, сипучі або вбираючі поверхні нанести
ґрунтувальне покриття матеріалом OptiGrund ELF або CapaSol LF.

Поверхні, уражені пліснявою: Видалити ділянки поверхні, уражені пліснявою і грибком,
шляхом вологого очищення щіткою, скребком або шабером. Промити поверхню матеріалом
Capatox і дати добре просохнути.

Поверхні з плямами від нікотину, води, сажі або жиру: Нікотинові плями, а також плями від
сажі або жиру змити водою з додаванням побутового миючого засобу, що розчиняє жири і
добре просушити. Висохлі патьоки від води видалити щіткою методом сухого очищення. Нанести
ізолююче ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol AquaSpergrund.

Незначні дефекти: Після відповідної підготовки усунути незначні дефекти шпаклівкою Caparol-
Akkordspachtel відповідно до інструкцій виробника і при необхідності заґрунтувати.

Нанесення валиком:
Розмішати VarioPutz мішалкою на низьких обертах, рівномірно розкатати товстий шар
нерозбавленого матеріалу методом «мокре по мокрому» відповідним валиком (ретельно
пропрацювати валик) і розподілити поперечними рухами. Після достатнього часу обвітрювання
пригладити м'якою щіткою (наприклад, овальною). Час обвітрювання визначається умовами
об'єкту і становить бл. 10-30 хвилин. На внутрішніх кутах і на незалежних конструктивних
елементах покриття найкраще наносити валиком.

Відповідні валики:
Виробник Rotaplast
Rotastreif 13
Triplegold 12

Метод нанесення

Нанесення пульверизатором:
Розмішати VarioPutz мішалкою на низьких оборотах, розприскати нерозбавлений матеріал з
використанням відповідного пульверизатора легкими обертовими рухами і не піддавати
подальшій обробці.

Відповідні пульверизатори:
Воронкоподібний пістолет
Насадка: 4-5 мм
Тиск повітря: 2,5 - 3,5 бар

Очистити інструменти водою відразу після використання.

Проміжне покриття:
Рівномірно нанести покриття матеріалом Putzgrund 610 кольором, узгодженим з
обраним колірним відтінком VarioPutz (див. огляд кольорів).
У разі слабо вбираючих або контрастних основ може знадобитися нанесення 2 шари
проміжного покриття. Не наповнені кварцем покриття не підходять.

Структура покриття

Витрата при нанесенні валиком:
бл. 350 г / м2, точна витрата визначається шляхом нанесення пробного покриття.

Витрата при нанесенні пульверизатором:
Залежно від шорсткості основи бл. 800-1100 г / м2, точна витрата визначається шляхом
нанесення пробного покриття.

Витрата

Нижня температурна межа при обробці:
Температура повітря і основи повинна бути +8 ° C при відносній вологості повітря 65%.

Умови застосування

При температурі +20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 30-60 хвилин покриття стає
сухим на поверхні. Покриття повністю висихає через 3 дні. При більш низькій температурі і
більшої вологості повітря час сушіння необхідно збільшити.

Період висихання

Одразу ж після використання промити водою.Очищення інструментів

Для уникнення нашарувань та відмінностей в колірних відтінках на великі поверхні наносити
Capadecor-Putz безперервно з використанням матеріалу з однаковим номером партії. При
використанні Caparol-Tiefgrund TB всередині приміщення може з'являтися типовий запах
розчинника. Тому необхідно забезпечити гарне провітрювання. У чутливих місцях застосовувати
матеріал AmphiSilan-Putzfestiger, що не містить ароматичних сполук і не створює запаху.
При роботі зі шпаклювальними масами, що містять гіпс, через тривалий вплив вологи, можуть
з'являтися набухання, відшарування, утворюватися бульбашки. Тому необхідно забезпечити
швидке висихання за допомогою достатнього провітрювання та забезпечення відповідної
температури. Дотримуватися інструкції "Шпаклювання гіпсових плит" Федерального союзу по
гіпсу і гіпсовим плитам.

Вказівки
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Примітки

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При попаданні в очі негайно промити їх чистою водою.
■ При нанесенні розпиленням не вдихати аерозоль.
■ Не викидати в каналізацію, водойми і на грунт.
■ Додаткові відомості наведені в паспорті безпеки.

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

Дисперсія на основі акрилової смоли, кольорові пігменти, мінеральні наповнювачі, вода,
допоміжні плівкоутворюючі засоби, добавки, 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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