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Calcino-Imprägnierpaste
Мінеральна паста для просочування ущільненої поверхні
Calcino-Decor в якості захисту від забруднюючих рідин

Опис продукту

Мінеральна паста для просочення ущільненої поверхні Calcino-Decor в якості захисту від
забруднюючих рідин. Так як карбонізація (затвердіння вапняних продуктів за рахунок
поглинання CO2 з повітря) відбувається протягом тривалого часу і в цей період тонована
шпаклівка Calcino-Decor ще не повністю твердне, ми рекомендуємо обов'язково
використовувати просочення Calcino-Imprägnierpaste. Пасту для просочення рекомендується
наносити тонким шаром, шпателем з подвійною лопаткою, а потім розрівняти. (Передній край
попередньо відшліфувати вологим наждачним папером 400).

Сфера застосування

■ Не містить жирів, безбарвний, без запаху
■ Чисто мінеральний
■ Висока дифузійна і поглинаюча здатність
■ Не містить розчинників

Властивості

Пластмасові банки по 0,750 кгУпаковка/Розмір тари

БезбарвнаКолірні відтінки

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

Зберігання

Застосування

Основи не повинні мати забруднень, розділяючих субстанцій і повинні бути сухими.Придатні основи

Щоб не порушувати процес карбонізаціі вапна, поверхня повинна укріплюватись в протягом 3 -
6 днів без просочення. Передчасне нанесення може призвести до зміни кольору. Нанести
Calcino-Imprägnierpaste що не підлягає зношуванню, венеціанської кельмою або краще м'якою
неворсистою серветкою рівномірним тонким шаром. При цьому не перевищувати норму
витрати 30 - 40 г / м2. Через деякий час, необхідний для відводу повітря, видалити
надлишок матеріалу м'якою серветкою. Ще раз протерти після висихання. Нанесення занадто
великої кількості пасти для просочення призводить до утворення легкого білого нальоту
(надлишку пемзового порошку), який не є причиною рекламацій за якістю, його можна
зменшити, протерши поверхню ще раз.

Метод нанесення

30 – 40 г/м2Витрата

Мінімально допустима температура нанесення:
+10 °С для температури навколишнього повітря і основи.

Умови застосування

Нанести Calcino-Imprägnierpaste венеціанської кельмою або краще м'якої неворсистою
серветкою рівномірним тонким шаром.

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

Очищення інструментів

Примітки

Паста для просочення Calcino-Imprägnierpaste не забезпечує захист від попадання води
(утворення 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 чистячі засоби, що розчиняють вапно!

Чищення та догляд

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При попаданні в очі відразу промити водою.
■ Не викидати в каналізацію, водойми або в грунт.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

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

Утилізація

Кварцевий порошок, гліцерин, водаДекларація 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

 

Технічна інформація DI905R NOE · Видання: March 2017
Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не
звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації .  ДП "Капарол Україна" вул.

Алма-Атинська, 35-а · м. Київ · 02092 · Тел. +380 44 379 06 91 · E-Mail: info@caparol.ua · Інтернет-сторінка www.caparol.ua


