
Технічна інформація IF811R

Capadecor® 

Metallocryl Interior
Блискуча дисперсійна фарба для внутрішніх робіт, що надає
поверхні вигляд металу.

Опис продукту

Metallocryl Interior є блискучою дисперсійною фарбою, зі спеціальними металевими пігментами,
що служить для фарбування поверхні стін всередині приміщень. Зокрема застосовується в
репрезентативних зонах і в зонах, що знаходяться в центрі уваги численних відвідувачів, таких,
як торгові центри, комплекси офісних приміщень, банки, страхові товариства, вокзали та
аналогічні об'єкти. Metallocryl Interior повинен застосовуватися на структурованих поверхнях,
таких як:
■ волокнисті тканинні поверхні;
■ скло-волокно;
■ скло-полотно;
■ затирні штукатурки;
■ структурні штукатурки;
■ структурні покриття (стиль MultiStruktur Fein/Mittel/Grob).

Гладкі поверхні, мілкоструктуровані, а також поверхні з незадовільними співвідношеннями
світла не можуть покриватися без слідів від ролика або без нашарувань.

Ефектний вигляд поверхні досягається в тому випадку, якщо покриття фарбою Metallocryl Interior
застосовується в якості проміжного покриття під фарбу ArteLasur або ArteLasur Color.

Сфера застосування

■ водорозчинна;
■ екологічно чиста та практично без запаху;
■ металевий ефект;
■ зносостійкість класу 1 згідно стандарту DIN EN 13300; < 5 мкм при 200 нанесенні щіткою,

відповідає зносостійкості згідно стандарту DIN 53778;
■ паропроникна, sd-значення прибл. 0,6 м

Властивості

Синтетична дисперсія згідно стандарту DIN 55945.В’яжуче

■ 2,5 л
■ 5 л
■ 10 л

Упаковка/Розмір тари

Сріблястий металік (приблизно RAL 9006), стандартний колірний відтінок відповідає Venato 45
MET. Capadecor Metallocryl Interior тонується машинним способом в системі ColorExpress у
велику кількість колірних відтінків:
Колірні відтінки з металевим ефектом згідно RAL 3D plus - відповідають колірним тонам системи
Alucryl.
Точні дані по колірних відтінків можна дізнатися з оглядової таблиці колірних відтінків, а також у
брошурі продукту. За замовленням фарба Metallocryl Interior може бути затонована в спеціальні
колірні відтінки, наприклад, для корпоративного дизайнерского стилю. Для цього, зокрема,
підходить скло-тканина Capaver Logo в якості покриття. При покупці від 100 літрів і більше в
одному кольорі можлива поставка матеріалу заводського тонування під замовлення.

Колірні відтінки

Огляд колірних відтінків Metallocryl Interior по типу матеріалів
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Під срібло
Venato 10 MET
Venato 20 MET
Venato 30 MET
Venato 45 MET

Під бронзу
Palazzo 155 MET
Palazzo 160 MET
Curcuma 10 MET
Mai 50 MET

Під мідь
Rubin 25 MET
Papaya 65 MET
Amber 70 MET
Marill 50 MET

Під золото
Palazzo 245 MET
Palazzo 215 MET
Curcuma 45 MET
Melisse 35 MET

Під сталь
Palazzo 125 MET
Marill 10 MET
Citrus 15 MET
Palazzo 5 MET

Колірні відтінки для застосування в системі 3D-System plus

Amber 10 MET
Amber 45 MET
Amber 95 MET
Aprico 95 MET
Arctis 100 MET
Arctis 65 MET
Arctis 70 MET
Baccara 10 MET
Baccara 5 MET
Barolo 95 MET
Bordeaux 35 MET
Cameo 155 MET
Citrus 10 MET
Citrus 20 MET
Curry 35 MET

Curry 95 MET
Grenadin 95 MET
Jade 70 MET
Lago 45 MET
Lago 50 MET
Laser 10 MET
Lavendel 165 MET
Magma 35 MET
Magma 40 MET
Magma 50 MET
Magma 70 MET
Magma 75 MET
Mai 70 MET
Malachit 40 MET
Melisse 70 MET

Oase 5 MET
Oase 70 MET
Pacific 130 MET
Pacific 155 MET
Pacific 40 MET
Papaya 35 MET
Papaya 40 MET
Papaya 45 MET
Papaya 70 MET
Papaya 95 MET
Patina 45 MET
Patina 50 MET
Pinie 15 MET
Pink 25 MET
Pink 30 MET

Rose 105 MET
Rose 75 MET
Rose 95 MET
Rubin 5 MET
Saphir 5 MET
Siena 40 MET
Tundra 40 MET
Tundra 80 MET
Tundra 95 MET
Tundra 105 MET
Verona 130 MET
Verona 45 MET
Verona 80 MET
Viola 80 MET
Viola 110 MET

Колірні рецептури фарби Metallocryl Interior були розроблені для застосування в системі 3D-
System plus. Через їх металевий характер вони можуть злегка відрізнятися від оригінальних
колірних відтінків.
Металевий вигляд колірних відтінків може бути змінено за рахунок різних кутів зору
спостерігача, а також за рахунок інтенсивності і кута падіння світла. Виходячи з цього можна
рекомендувати нанесення зразків кольору на місці фарбування. Додатково до цього переліку є
різні кольорові тони з металевим ефектом, що користуються попитом на ринку, як, наприклад,
RAL, а також існуюча досі гама відтінків Alucryl.

ГлянцеваСтупінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: прибл. 1,0 г/см3

■ Еквівалент дифузії повітряного шару sdH2O: прибл. 0,6 м
Технічна характеристика

Застосування

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

Вид підготовки основи залежить від наявної поверхні та її властивостей. Враховуйте технічну
інформацію для матеріалів Amphibolin або Caparol SeidenLatex.

Підложка
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Перед нанесенням покриття слід грунтовно перемішати фарбу Metallocryl Interior. Під час
нанесення слід регулярно перемішувати фарбу. Фарба Metallocryl Interior призначена для
нанесення щіткою або валиком. Проблемні ділянки слід додатково обробити валиком.

Для обробки валиком слід застосовувати середньо-ворсисті валики (висота ворсу 12-16 мм), не
схильні до накопичення фарби, наприклад: Rotanyl 18 для середньо- до грубо-структурованних
поверхонь; Rotanyl 11 для легко-структурованних поверхонь.

Для того щоб забезпечити рівномірне розташування часток наповнювача з алюмінію, фарба
Metallocryl Interior повинна наноситися рівномірно, розподілятися в повздовжньому напрямку і
прокочуватися роликом в одному напрямку.

Нанесення фарби розпиленням може призводити до утворення нашарувань, як у лаків з
декоративним візерунком, тому його рекомендується застосовувати тільки на невеликих,
обмежених ділянках поверхні.

Можливість нанесення фарби Metallocryl Interior розпиленням, в будь-якому випадку повинна
перевірятися на місці. Тому рекомендуємо скористатися професійною консультацією фахівців
фірми Caparol.
На гладких поверхнях може виходити дуже приваблива структура поверхні, якщо фарбу
Metallocryl Interior після нанесення валиком обробити овальною щіткою хрест-навхрест.

Зверніть особливу увагу: глянцеві і металеві ефекти фарби Metallocryl Interior підкреслюють
структуру поверхні. Темні або насичені колірні відтінки висихають через високий вміст пігменту
з великою кількістю смуг.

Метод нанесення

Фарба Metallocryl Interior містить частинки наповнювача з алюмінію, які реагують зміною
кольору на вплив лугів і кислоти, особливо у зв'язку з взаємодією високої вологості. Саме тому,
на лужних, невбираючих поверхнях необхідне нанесення додаткового гідроізоляційного шару на
основі засобу Disbon 481 EP-Uniprimer.

Криюче проміжне покриття, що виконується матеріалом Amphibolin в колірних відтінках 3D,
узгоджене з подальшим покриттям Metallocryl Interior. Матове забарвлення в якості проміжного
покриття не підходить.
Фінішне покриття в 2 шари здійснюється Metallocryl Interior, в нерозбавленому вигляді (макс.
5%).

Capadecor Capaquarz: Нанести тільки один шар фарби Metallocryl Interior, в нерозведеному
вигляді або розведеним макс. 5% води.

Capadecor Fantastic Fleece: Покривати тільки структурований кварцем накат "Lino" і "Tira".
Виконати рівномірне фарбування фарбою Metallocryl Interior, в нерозбавленому вигляді.

Структура покриття

Приблизно 100 мл / м2 за один прохід.Витрата

Нижня температурна межа при обробці:
Температура повітря і основи повинна бути +5 ° C.

Умови застосування

При 20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 4-6 годин поверхня висихає і готова до
наступної обробки.
При більш низькій температурі і високій вологості час висихання відповідно збільшується.

Період висихання

Одразу після застосування промити водою.Очищення інструментів

Фарба Metallocryl Interior не підходить для нанесення на горизонтальні поверхні, що піддаються
водному навантаженню. Для того, щоб зберегти специфічні для даного продукту властивості, не
слід змішувати його з іншими матеріалами. Щоб уникнути утворення нашарувань, фарбування
слід проводити методом «сире по сирому», за один робочий прохід.

Metallocryl Exterior - продукт, який містить спеціальні речовини, що запобігають утворенню
колоній грибків і водоростей на поверхні покриття.
Цей запас діючих біологічно активних речовин забезпечує тривалу захисну дію, обмежену за
часом, причому тривалість її дії залежить від умов на об'єкті, таких, як товщина шару ураження і
волого навантаження на стіну. Тому довгострокове постійне запобігання зростанню колоній
грибків і водоростей неможливо.

Вказівки

Примітки

Зберігати в місцях, недоступних для дітей.
При попаданні в очі і на шкіру відразу ж ретельно прополоскати водою.
Не допускати попадання в каналізацію, водойми і в грунт. Докладні відомості: див. паспорт
безпеки матеріалів - надаються за запитом користувачів.

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

Дисперсія штучної смоли, перламутровий пігмент (алюміній), вода, складний ефір, добавки,
консервант.

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст
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Гідроксид кальцію, дисперсія на основі поліакрилової смоли, діоксид титану, карбонат кальцію,
вода, добавки.

Детальні вказівки

У даному друкованому виданні неможливо розглянути всі види основ, що зустрічаються на
практиці та способи їх підготовки. При необхідності обробки основ, що не описані у цій Технічній
інформації, необхідно зв'язатися з нами або з працівниками наших філій. Ми завжди готові дати
Вам детальну консультацію по кожному конкретному об'єкту.

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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