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Capadecor® 

VarioChips
Багатобарвне економічне покриття з пластівцями для
внутрішніх поверхонь, наноситься за допомогою спеціального
пістолета.

Опис продукту

Багатобарвний дизайнерський концепт на основі пластівців. Завдяки особливій економічності та
оптичними властивостями ідеально підходить для ремонту приміщень, наприклад, для
нанесення на склотканини, грубоволокнисті шпалери.

Сфера застосування

Додаткові компоненти до VarioChips:

■ VarioColl: Водорозчинна спеціальна клеюча маса для VarioChips, що не містить розчинників і
пластифікаторів, зі слабким запахом.

■ VarioFinish Matt / Seidenmatt: Захисне покриття. Прозорий, безбарвний, матовий і шовковисто-
матовий лак, що не містить розчинників і пластифікаторів, зі слабким запахом.

■ просте і економічне нанесення
■ найкраща світлостійкість
■ клас вологого витирання 2 (ступінь глянцю: матовий) згідно DIN EN  13 300
■ клас вологого витирання 1 (ступінь глянцю: шовковисто-матовий) згідно DIN EN 13 300
■ не жовтіє
■ чудові адгезійні властивості
■ лугостійкий
■ тривала життєздатність (бл. 15-20 хв.) VarioColl

Властивості

Картонні коробки по 5 кгУпаковка/Розмір тари
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Номер
узору Назва

Колір 
VarioCo

ll

Узори з ефектними
пластівцями VarioFinish

Сріблясті
пластівці

перлам
утрові

пластів
ці

матовий шовковис
то-матовий

Узори для розміру пластівців 3:

63 Szenario білий  x   x 

53 Büro білий  x   x 

58 Metro білий  x   x 

57 Libero білий  x   x 

56 Hydro білий  x   x 

60 Pronto білий  x   x 

54 Domo білий  x   x 

59 Napoli білий  x   x 

40 –
3D

Umbra б
ілий

 x  –  x 

41 –
3D

Warm бі
лий

 x  –  x 

42 –
3D

Umbra б
ілий

 x  –  x 

43 – 3D Oase
30  x  –  x 

44 –
3D 

Tundra
20

 x  –  x 

47 –
3D

Ginster
90

 x   x 

48 – білий  x   x 

Колірні відтінки
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Номер
узору Назва

Колір 
VarioCo

ll

Узори з ефектними
пластівцями VarioFinish

Сріблясті
пластівці

перлам
утрові

пластів
ці

матовий шовковис
то-матовий

Узори для розміру пластівців 5:

61 Retro білий  x   x 

52 Astro білий  x  –  x 

62 Smaragd білий  x   x 

55 Dynamo білий  x   x 

46 – білий  x   x 

49 – білий  x   x 

Effektchips:

Glimmer 1
мм

Perlmuttchips
1 мм білий –  x 

Glimmer 3
мм

Perlmuttchips
3 мм білий –  x 

Disboxid
948 Color-

Chips

Glimmer silber
0,5-2,5 мм білий –  x 

Disboxid
948 Color-

Chips

Glimmer gold
0,5-2,5 мм білий –  x 

*) Ефектні чіпси можна використовувати або окремо, або додавати у будь-якій пропорції до
різних узорів (необхідно дуже ретельно перемішувати). Узори, зняті з виробництва, як правило,
можна замовити окремо як спеціальний відтінок.

VarioChips:
у сухому місці

Зберігання

VarioColl/VarioFinish:
в прохолодному місці, захищеному від морозу

Застосування

Основи повинні бути міцними, сухими, чистими, не мати розділяючих речовин. Придатні основи

див. технічну інформацію продукту Capadecor VarioCollПідготовка основи

VarioCollМетод нанесення
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Наносити валиком, щіткою. Наносити безповітряним розпиленням (Поршневі насоси: розмір
насадки 0,021-0,025 дюймів і тиск розпилення 170-190 бар; мембранні насоси: розмір насадки
0,021-0,026 дюймів і тиск розпилення 150-180 бар).

VarioChips
Техніка нанесення пластівців з допомогою спеціального пістолета для VarioChips. Під'єднання
до повітряного компресора з потужністю вбирання повітря хв. 400 л/хв. Тиск бл. 1,8-2,0 бар.
Відстань до стіни бл. 60-80 см; нанесення до насичення. Пластівці величиною 3 можна наносити
також приладами з низьким тиском (наприклад, Chiron). Пластівці величиною 5 необхідно
наносити за допомогою потужних повітряних компресорів. VarioFinish наносити валиком,
щіткою.

VarioFinishНаносити валиком, щіткою.

VarioColl
Нанести рівномірним густим шаром, щоб створити основу необхідної товщини для нанесення
пластівців. Для нанесення використовується валик з овечої вовни з середнім ворсом або
безповітряний розпилювач. Деякі узори пластівців необхідно укладати на тонований продукт
VarioColl (див. відповідну таблицю).

Структура покриття

VarioChips

Висипати з коробки в спеціальну ємність Vario і злегка розпушити рукою. З'єднати ємність з
пістолетом Vario. Під'єднати пістолет до повітряного компресора з потужністю вбирання не
менше 400 л/хв. Рівномірно нанести пластівці на мокру масу VarioColl до повного насичення.
Насичення досягається тоді, коли при ковзаючому світлі більше не залишається глянцевих
ділянок. Пластівці величиною 5 наносяться за допомогою пістолета і повітряного компресора
відповідної потужності. Пластівці величиною 3 можна наносити і з допомогою приладів з
низьким тиском (наприклад, Wagner Fine-Coat або Chiron); використання цих приладів
рентабельно тільки для обробки відносно невеликих поверхонь. Пластівці, що впали, можна
зібрати та знову використовувати, якщо вони чисті і не мають пошкоджень. Виправлення на
поверхні можна вносити тільки у вологому стані: Пошкоджену ділянку зняти шпателем, нанести
VarioColl і VarioChips. Щоб уникнути помітних нашарувань рекомендується наносити VarioColl
методом «мокре по мокрому». У процесі розпилення необхідно приблизно за 40-50 см до кінця
шару клейової маси припинити нанесення пластівців. Після гарного і рівномірного висихання
почистити всю поверхню шліфувальною тканиною, щоб видалити пластівці з поверхні. Для більш
грубих структур штукатурки рекомендується чистка жорсткою щіткою. Пластівці, що при цьому
впали, не можна використовувати надалі.

VarioFinish Seidenmatt
Нанести на суху поверхню густим рівномірним шаром за допомогою валика з овечої вовни з
коротким ворсом і розподілити до отримання шару достатньої товщини. Розгладити поверхню в
одному напрямку. Наносити методом "мокре по мокрому", щоб не допустити утворення
видимих стиків. В особливо складних умовах освітлення слід використовувати VarioFinish Matt.

VarioFinish Matt
Наноситься аналогічно продукту VarioFinish Seidenmatt. Матова поверхня підкреслює природний
зовнішній вигляд пластівців. Особливо рекомендується для приміщень із складними умовами
освітленості.

Особливості:

Деякі узори, що містять слюдяні пластівці, слід покривати VarioFinish Seidenmatt
(див. таблицю). Внаслідок електростатичного заряду слюдяні пластівці піднімаються навіть після
обробки щіткою і нанесення фінішного лакового покриття. Ця особливість слюдяних пластівців
не має істотного впливу на зовнішній вигляд поверхні і не є підставою для рекламації по якості.

бл. 200 г/м2 (бл. 200 г/м2 при нанесенні додатково пластівців, що падали на підлогу і були
використані ще раз, якщо вони не забруднені). Точні значення витрати визначаються методом
нанесення пробного шару.

Витрата

Не менше +5° C для повітря та основи.Умови застосування

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

Примітки

Залишки матеріалу можна утилізувати як змішані будівельні відходи або побутове сміття.Утилізація

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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