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Capadecor®   MultiStruktur
Гідрофобне, наповнене кварцем проміжне і фінішне покриття
для внутрішніх робіт.
Зернистість: дрібна - середня - велика.

Опис продукту

Наповнені кварцем проміжні і фінішні покриття для індивідуального, декоративного оформлення
поверхонь стін всередині приміщення, з дрібною, середньою і великою зернистістю.
MultiStruktur - це ідеальна поверхня для наступних покриттів лазурями.

Сфера застосування

Для високоякісних внутрішніх покриттів в житлових приміщеннях, в школах, лікарнях,
дитячих садках, муніципальних установах і т.д .

■ екологічна
■ високий ступінь білизни та стійкості до забруднень
■ легка в нанесенні та структуруванні
■ тонується в ColorExpress а також з допомогою повнотонових та тонувальних фарб 
■ довгий час відкрита до обробки
■ легка в очищенні
■ Загальний будівельний сертифікат, негорюча згідно DIN 4102-A2, PZ-Hoch-090261

Властивості

■ MultiStruktur fein/mittel: 16 кг; 7 кг
■ MultiStruktur grob/supergrob: 18 кг; 7 кг

Упаковка/Розмір тари

Біла

Можливість машинного тонування в системі ColorExpress ок. 850 колірних тонів з колекції 3D і
усі колірні тони CaparolColor нижче ступеня 13.
Самостійне тонування за допомогою:
- не більше 10% CaparolColor (раніше Alpinacolor)
- не більше 10% AVA - повнотонових і тонувальних фарб Amphibolin Vollton- und Abtönfarben.

При нанесенні покриття на суміжні поверхні змішати між собою вміст ємностей з затонованим
продуктом, щоб уникнути відмінності колірних тонів. При покупці 100 кг і більше матеріалу
одного кольору тонування може бути виконано на заводі на замовлення.

Колірні відтінки

МатоваСтупінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Максимальна величина зерна:
Максимальна величина
зернаМаксимальна величина зерна

MultiStruktur fein:            бл. 200 µm
MultiStruktur mittel:         бл. 300 µm
MultiStruktur grob:           бл. 500 µm

Технічна характеристика
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■ DecoGrund
■ DecoLasur Matt/Glänzend
■ ArteLasur
■ ArteLasur Color
■ Metallocryl Interior
■ CapaGold/CapaSilber

Додаткові продукти

внутр 1 внутр 2 внутр 3 зовн 1 зовн 2

 +   +  ○ – –

(–) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Застосування
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Основа повинна бути чистими, сухими і не містити розділяючих речовин.

Штукатурки груп розчинів Р ІІ та Р ІІІ:
На великопористі, вбираючі штукатурки з осипом піску нанести грунтове покриття матеріалом
OptiGrund E.L.F. або CapaSol LF.

Гіпсові і штукатурку груп розчинів Р IV і Р V:
Гіпсову штукатурку відшліфувати агломератної шкіркою, видалити пил. Нанести ґрунтувальне
покриття матеріалом Caparol-Haftgrund.

Гіпсоволокнисті плити:
На вбираючі плити нанести грунтувальне покриття матеріалом OptiGrund E. L. F. або
CaparolTiefgrund TB.

Гіпсокартонні плити:
Відшліфувати і видалити пил. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Haftgrund. На
плити з вмістом водорозчинних та знебарвлюючих речовин нанести шар ґрунтувального
покриття матеріалом Caparol-Filtergrund grob.

Бетон:
Видалити будь-які залишки речовин, сипучі речовини. Нанести ґрунтувальне покриття
матеріалом Caparol-Haftgrund.

Пористий бетон:
Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Capaplex, розведеним водою у співвідношенні 1: 3.
Виконати гладке шпаклювання матеріалом Caparol-Akkordspachtel.

Волокнисті, деревостружкові плити і плити з клеєної фанери:
Вощені плити ретельно відшліфувати, видалити пил. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом
Caparol- Filtergrund grob.

Покриття, стійкі до навантаження:
На матові слабковбираючі покриття наносити без попередньої підготовки. Глянцевим поверхням
і поверхонь з лаковим покриттям потрібно надати шорсткості.

Покриття, нестійкі до навантажень:
Видалити всі нестійкі до навантажень лакові покриття, покриття з дисперсійних фарб і
штукатурку на основі синтетичної смоли. На великопористі, сипучі або вбираючі поверхні
нанести грунтувальне покриття матеріалом OptiGrund E.L.F. або CapaSol LF. Покриття з
мінеральних фарб, нестійкі до навантажень, видалити механічно і очистити поверхню від пилу.
Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Tiefgrund TB.

Покриття з клейових фарб:
Змити до основи. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Tiefgrund TB.

Шпалери:
Видалити повністю. Змити клейстер і залишки паперу. Нанести ґрунтувальне покриття
матеріалом Caparol-Tiefgrund TB.

Поверхні, уражені пліснявою:
Видалити наліт цвілі шляхом мокрого очищення. Поверхню промити матеріалом Capatox або
FungiGrund і дати добре висохнути. Грунтувальне покриття в залежності від виду і властивостей
основи. Дотримуватися при цьому законодавчих та відомчих розпоряджень і норм
(наприклад, постанова про порядок поводження із біологічними і небезпечними речовинами).

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 і добре просушити. Висохлі патьоки від води видалити щіткою методом сухого
очищення. Нанести ізолююче грунтувальне покриття матеріалом Caparol-Filtergrund grob
(Технічна інформація № 845).

Незначні дефекти:
Після відповідної підготовки усунути незначні дефекти шпаклівкою CaparolAkkordspachtel
відповідно до інструкцій виробника та при необхідності заґрунтувати.

Придатні основи
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MultiStruкtur перед нанесенням матеріал ретельно перемішати і нанести щіткою або валиком в
нерозбавленому вигляді.
Для нанесення валиком використовувати валик з середньою довжиною ворсу (14-18 мм), щоб
забезпечити рівномірний розподіл матеріалу.
MultiStruкtur Fein можна також наносити за допомогою кельми.

MultiStruкtur можна також наносити розпиленням.
Розмір форсунок 4-6 мм, тиск розпилення 2,0-2,5 бар.

Структурування:
Залежно від бажаного зовнішнього вигляду покриття, виконане матеріалом MultiStructur, можна
трохи індивідуально структурувати. Для цього особливо добре підходять кельми, м'які кисті і т.п.
При використанні технології шпаклівки разом з Metallocryl Interior матеріал MultiStruкtur Fein
структурують за допомогою спеціальної кельми ArteTwin-Spezialkelle.

Нанесення наступного покриття:
Для нанесення подальшого покриття можна використовувати DecoLasur Matt або Glänzend,
ArteLasur, ArteLasur Color або Metallocryl Interior. Залежно від розміру об'єкта,
кліматичних умов в приміщенні і кількості робочих гідрофобна поверхня покриття,
виконаного матеріалом MultiStruktur, дуже важлива. При цьому зверніть увагу, що
остаточний гідрофобний ефект настає тільки через 2-3 дня.

Метод нанесення

На вбираючі поверхні нанести грунтувальне покриття матеріалом OptiGrund E.L.F.,
CapaSol LF або CapaSol LF Konzentrat.

Структура покриття

Невбираючі поверхні прогрунтувати матеріалом Caparol-Haftgrund (тільки при використанні
MultiStruktur Fein) або Putzgrund 610 (при використанні MultiStruktur Mittel і Grob).
На неушкоджені слабо і рівномірно вбираючі поверхні покриття можна наносити
безпосередньо.

Витрата може варіюватися в залежності від товщини наносного шару і технології нанесення,
використовуваних інструментів і бажаного зовнішнього вигляду поверхні.
Витрата
■ Дрібна зернистість: бл. 500-700 г / м2

■ Середня зернистість: бл. 600-750 г / м2

■ Велика зернистість: бл. 650-800 г / м2

■ Гвинтовий насос: бл. 500-1000 г / м2

Витрата

Мінімально допустима температура нанесення:
+5 ° C для температури навколишнього повітря і основи.

Умови застосування

При температурі +20°C і відносній вологості повітря 65% через 6-8 годин покриття стає сухим на
поверхні. Покриття повністю висихає і може піддаватися навантаженням через 1-2 дні.
При більш низькій температурі і більшій вологості повітря час сушіння необхідно збільшити.

Період висихання

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

При використанні натурального піску можуть виникати незначні відхилення колірних тонів. Тому
на дотичні поверхні потрібно наносити матеріал тільки з однієї партії. Матеріали з різних партій
слід перемішати між собою. Для уникнення стиків наносити покриття методом "мокрим по
мокрому" за один прохід.
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 має запаху.
При роботі зі шпаклювальними масами, що містять гіпс, через тривалого впливу вологи можуть
з'являтися набухання, відшарування, утворюватися бульбашки. Тому необхідно забезпечити
швидке висихання за допомогою достатнього провітрювання і забезпечення відповідної
температури. Дотримуватися інструкції "Шпаклівка гіпсових плит" Федерального союзу майстрів
нанесення по гіпсу і гіпсових плитах.
Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх водою.
Не допускати попадання в каналізацію, водойми і на грунт.

Вказівки

Примітки

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

Для категорії продуктів (Kat. A/a): 30 г/л (2010). Даний продукт містить < 1 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-DF01Код продукту

Штучна смола, пігменти, мінеральні наповнювачі, силікати, парафін, вода, добавки,
консерванти.

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст
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Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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