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Capadecor Calcino-Color
Мінеральні вапняні фарбувальні пасти для створення
високоякісних, імітуючих мармур покриттів.

Опис продукту

Спеціальний кольоровий концентрат для тонування продуктів Calcino-Decor, а також Histolith
Innen або Fassadenkalk та продуктів Histolith. Паста Calcino-Color призначена виключно для
фарбування вапняних продуктів, забороняється змішувати її з іншими матеріалами.

Сфера застосування

■ Найкраща світлостійкість для приміщень
■ Чисто вапняний продукт, ідеально підходить для тонування Calcino-Decor
■ Не містить розчинників

Властивості

■ Пластмасові банки по 0,250 кг, 4 x 0,250 кг в картонній коробці,Упаковка/Розмір тари

Mінімальне замовлення 1 кг.

Основні колірні відтінки:
22 готових пасти для створення основних колірних відтінків, які, в залежності від доданої
кількості, дають 3 додаткові ступені яскравості. Основні тони розроблені відповідно до системи
Caparol 3D.

Червона гама:
3D лазер 20, 3D троянда 105 (з домішкою сірого), 3D корал 165, 3D бордо 40 (з домішкою
сірого)
Помаранчева гама:
3D лосось 75, 3D абрикос 65 (з домішкою сірого), 3D Сієна 165, 3D онікс 100 (з домішкою
сірого)

Жовта гама:
3D карамель 100, 3D палаццо 225 (з домішкою сірого), 3D палаццо 330, 3D палаццо 220 (з
домішкою сірого)

Зелена гама:
3D агава 100, 3D агава 65 (з домішкою сірого), 3D патина 65, 3D патина 40 (з домішкою сірого)

Синя гамма:
3D блакить 125, 3D океан 100 (з домішкою сірого)

Сіра гамма:
3D тундра 5, 3D патина 35, 3D океан 5, 3D олива 5

Кольорові пасти можна змішувати один з одним в будь-якій пропорції.

Колірні відтінки
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Ступені яскравості:
Для досягнення потрібного основного тону чотири банки Calcino-Color (по 0,250 кг) додаються
до білої вапняної шпаклівки (12 кг). За рахунок додавання меншої кількості пасти виходять 3
додаткові ступені яскравості. Для полегшення цього процесу кольорові пасти поставляються в
картонних коробках, по 4 банки ємністю 0,250 кг кожна.

Співвідношення компонентів суміші:
При створенні колірних тонів не допускається перевищення співвідношення кольорової пасти і
шпаклівки 1: 12 (ок. 8%). У разі недотримання цього правила виникають труднощі при нанесенні.
Після додавання кольорового концентрату і остаточного перемішування продукт Calcino-Decor,
як це характерно для вапняних матеріалів, втрачає свою первісну, придатну для шпатлювання
консистенцію. Тому необхідно виконувати тонування заздалегідь (приблизно на 2 - 3 дні до
нанесення кольорових покриттів).

У прохолодному, захищеному від морозу місці, при температурі не нижче 5°C.
Розпочаті ємності зберігати герметично і щільно закритими, щоб не допустити аглютинації і
висихання.

Зберігання

Застосування

Основи повинна бути сухими, очищеними від бруду і розділяючих речовин.Придатні основи
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Затверділий/скам'янілий продукт Calcino-Decor, подібно до мармурових плит, не володіє
пружністю і при нанесенні на неміцні поверхні може привести до утворення тріщин. Тому
основи необхідно зміцнити.

Штукатурки класу розчинів P I, P II і P III:
Міцні штукатурки з нормальною вбираючою здатністю можна покривати без попередньої
підготовки. На вбираючі штукатурки з легким піщаним осипом нанести ґрунтовку OptiGrund E.L.
F. або CapaSol LF. Сильно піщанисті штукатурки заґрунтувати продуктами Caparol-Tiefgrund TB
або AmphiSilan-Putzfestiger.

Гіпсові штукатурки під штукатурку класу розчинів P IV:
Гіпсові штукатурки з патьоками відшліфувати, очистити від пилу, заґрунтувати продуктами
Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger.

Гіпсові будівельні плити:
Добре вбираючі плити заґрунтувати продуктами OptiGrund E.L.F. або Caparol-Tiefgrund TB
(інформацію про стріхи см. в розділі «Гіпсокартонні плити»).

Гіпсокартонні плити:
Зашліфувати надлишки шпаклівки. М'які і відшліфовані місця гіпсової шпаклівки зміцнити
продуктом CapaSol LF. Підкладки з сильною вбираючою здатністю загрунтувати продуктами
Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger. Плити, до складу яких входять водорозчинні
речовини, що змінюють забарвлення, заґрунтувати продуктом Caparol-Filtergrund grob.
Дотримуйтеся інструкцій у частині 2 пам'ятки BFS № 12.

Увага:
Для покриття Calcino-Decor потрібна подвійна дерев'яна обшивка. Щоб виключити утворення
тріщин на стиках плит і в місцях з'єднувальних швів, необхідно закрити ці шви, забезпечивши
довговічне перекриття без тріщин.

Бетон:
Видалити наявні залишки речовин, що здатні, пилу і піску.

Міцні покриття:
Наносити безпосередньо на матові, слабо всмоктують покриття. Глянцевим поверхням і
лаковим покриттям надати шорсткість.

Неміцні покриття:
Неміцні лакові і дисперсійні фарби або штукатурні покриття на основі синтетичних смол
необхідно видалити. Поверхні з великими порами, піщані або вбираючі поверхні заґрунтувати
продуктами OptiGrund E.L.F. або CapaSol LF.
Неміцні покриття з мінеральних фарб видалити механічним способом і очистити поверхні від
пилу. Заґрунтувати продуктами Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger.

Покриття з клейових фарб:
Змити до основи. Заґрунтувати продуктами Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger.

Грубоволокнисті, рельєфні і тиснені шпалери з паперу, неміцно прилеглі шпалери:
Повністю видалити. Змити залишки шпалер і клею. Заґрунтувати продуктами Caparol-Tiefgrund
TB або AmphiSilan-Putzfestiger.

Поверхні з плямами від нікотину, води, сажі або жиру:
Нікотинові забруднення, а також плями сажі або жиру змити водою із застосуванням побутових
миючих засобів і ретельно висушити поверхню. Засохлі водяні плями відчистити сухою щіткою.
Нанести ізолюючу ґрунтовку Caparol-Filtergrund grob (враховувати Технічну інформацію № 845).

Дерево і дерев'яні матеріали:
Заґрунтувати продуктом Capacryl Holz-Isogrund. Панелі, покриті на заводі
меламіноформальдегідною смолою, заґрунтувати продуктом Capacryl-Haftprimer.

Увага:
Для покриття продуктом Calcino-Decor потрібна ретельна і тривала підготовка основи. Щоб
виключити утворення тріщин на стиках і в місцях з'єднувальних швів, необхідно закрити ці шви,
забезпечивши довговічне перекриття без тріщин.

Місця з дефектами:
Після відповідної попередньої обробки продуктом Caparol-Akkordspachtel відремонтувати згідно
з інструкцією і при необхідності додатково загрунтувати.

Підготовка основи

Враховуйте технічну інформацію Calcino-Decor № 880.Метод нанесення

Залежно від бажаного колірного тону 1 - 4 х 250 г на банку Calcino Decor.Витрата

Нижня межа температури при нанесенні покриття:
+ 10 ° C для циркуляційного повітря і основи.

Умови застосування
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Необхідний спеціальний інструмент:
Набір для шпатлювання (венеціанська кельма з закругленими кутами). Для окремих етапів
нанесення шпаклівки та тонованого матеріалу з заключною герметизацією необхідно кожен раз
використовувати окремий шпатель.
При ущільненні матеріалу завжди необхідно використовувати шпатель, який попередньо не
використовувся для нанесення матеріалу. Пошкоджений інструмент призводить до утворення
структурної поверхні. Новий шпатель відшліфувати наждачним папером (розмір зерен 400 -
600).

Інструменти

Відразу після використання промити водою.
При нанесенні обов'язково стежити за чистотою інструменту.

Очищення інструментів

Примітки

Паста для просочення Calcino-Imprägnierpaste (ТИ № 904) не забезпечує захист від попадання
бризків води (утворенню вапняних плям), а також від забруднення жирами, кислотами, смолою,
чаєм або кавою і фарбуючими речовинами.
Легкі забруднення поверхонь можна видалити теплою водою, додавши при необхідності
нейтральний побутовий засіб для чищення.
Увага: Не використовувати засоби для чищення, що розчиняють вапно!

Чищення та догляд

■ Небезпека серйозного ураження очей
■ Зберігати в недоступному для дітей місці
■ Не допускати потрапляння в очі і на шкіру. При потраплянні в очі відразу ретельно промити

водою і проконсультуватися з лікарем. При потраплянні на шкіру негайно змити великою
кількістю води і мила.

■ Під час роботи використовувати спеціальні захисні рукавички і захисні окуляри / захисну
маску.

■ При попаданні в органи травлення негайно звернутися до лікаря і показати йому упаковку
або етикетку.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

На повторну переробку здавати тільки повністю порожні ємності. Рідкі матеріали можна
утилізувати як відходи фарб на водній основі, засохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби
або як побутові відходи.

Утилізація

Гідроксид кальцію, натуральні вапняні пігменти, вода.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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