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Capadur SilverStyle
Водорозчинна ефектна лазурь для незвичайного оформлення
зовнішніх і внутрішніх дерев'яних поверхонь.

Опис продукту

Ефектна лазурь з металевим відблиском для високоякісного і стриманого оформлення
дерев'яних поверхонь. Застосовується для зовнішніх і внутрішніх поверхонь для точних за
розміром дерев'яних елементів (вікна, двері), обмежено точних за розміром дерев'яних
елементів (шпоночно-пазових деталей) і неточних за розміром дерев'яних елементів (фасади).
Не підходить для деревини, що знаходиться в тривалому контакті з землею і водою.

Сфера застосування

■ благородний ефект за рахунок алюмінієвої бронзи
■ чудовий захист від УФ-променів за рахунок відображаючих пігментів
■ відмінний захист від вологи для точних за розміром дерев'яних елементів
■ висока здатність до дифузії
■ тонкошарова лазурь, що легко піддається ремонту
■ розбавляється водою
■ стійка до високих навантажень
■ відповідає директиві за вмістом ЛОС (2010 р)
■ консистенція для нанесення без утворення крапель

Властивості

Алкідно-акрилова дисперсіяВ’яжуче

1 л, 5 лУпаковка/Розмір тари

Стандартний відтінок:
Stardust

Колірні відтінки

Наступні колірні відтінки на основі Stardust тонуються в установці ColorExpress: Neptun, Earth,
Moon, Deep Space і інші колірні відтінки згідно 3D, DB або перламутрово-глянцеві відтінки згідно
RAL. На колірний відтінок і глянець впливають властивості дерев'яної поверхні, а також кількість
покриттів, що наносяться.

Шовковисто-матоваСтупінь глянцю

Зберігати в сухому, прохолодному місці, але не на морозі.
Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 24 місяці.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,0 г/см3 Технічна характеристика
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Застосування

Внутрішні дерев'яні елементи. Зовнішні точні, обмежено точні і неточні за розміром дерев'яні
деталі. Поверхня повинна бути чистою, без розділяючих речовин, володіти здатністю до
навантажень. Вологість дерева не повинна перевищувати 13% для точних за розміром деталей і
15% для обмежено точних і неточних за розміром дерев'яних деталей. Необхідно
дотримуватися принципів конструктивної захисту дерев'яних поверхонь. Це є передумовою для
тривалого захисту деревини з покриттям. Перед нанесенням покриття на дерев'яні елементи в
формі плит (масивні дерев'яні плити, фанерні плити, ДСП або деревоволокнисті плити) необхідно
ознайомитися з вказівками пам'ятки BFS № 18, абз. 2.2.3 і далі.

Вказівки по догляду за дерев'яними елементами з покриттям:
Тривалий захист дерев'яних елементів з покриттям забезпечується тільки при регулярному і
правильному догляді. Вказівки по догляду і інтервали між даними заходами Ви можете знайти в
інструкції BFS № 18 Комісії за кольором і захистом майна, додаток С.

Придатні основи

Нові дерев'яні елементи:Підготовка основи

Гладкі, стругані дерев'яні поверхні відшліфувати у напрямку волокон і очистити, видалити
виступаючі речовини, наприклад, смолу. На зовнішні поверхні нанести просочення Capacryl
Holzschutz-Grund.

Старі зовнішні дерев'яні поверхні:
Посірілі, обвітрені дерев'яні поверхні відшліфувати до здорової, міцної деревини і очистити.
Нанести просочення Capacryl Holzschutz-Grund.

Дерев'яні поверхні з покриттям:
Повністю видалити старі покриття, що не володіють здатністю до навантажень, до дерев'яної
поверхні. Нанести на дерев'яні поверхні просочення Capacryl Holzschutz-Grund. Міцні старі
покриття зі здатністю до навантажень почистити. Ретельно змити грибковий і водоростевий наліт
і продезінфікувати поверхню продуктом Capatox. Заґрунтувати всю поверхню матеріалом
Capacryl Haftprimer в колірному тоні, що відновлює колір окриття (Caparol 3D / Palazzo 205).
Потім нанести два-три шари лазурі Capadur SilverStyle бажаного колірного тону (техніка імітації
текстури деревини).

Матеріал Capadur SilverStyle готовий до застосування, перед застосуванням ретельно
перемішати. При нанесенні пензлем використовувати щітку для акрилового лаку з комбінацією
поліефірної і натуральної щетини. При нанесенні валиком використовувати поліамідний валик з
коротким ворсом, потім обробити поверхню пензлем.

Підготовка матеріалу
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Структура покриття

70-100 мл/м2 на шар.Витрата

Мінімальна кількість матеріалу, що рекомендовано наносити для зовнішніх поверхонь в цілому
200 мл/м2. На витрату впливають властивості дерев'яної поверхні (шорсткість, вбираюча
здатність і т.п.).
Точна величина витрат визначається при пробному нанесенні на об'єкті.

Температура матеріалу, навколишнього повітря і поверхні:
Не менше 8° С

Умови застосування
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При температуре 20° С и относительной влажности воздуха 65% поверхность прочная на ощупь
примерно через 2 часа. Последующее покрытие можно наносить не раньше, чем через 4 часа.
При пониженной температуре и повышенной влажности воздуха или при недостаточном
воздухообмене (например, из-за плотной укладки строительных элементов) нужно
рассчитывать на увеличение времени сушки.

Період висихання

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

Примітки

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При потраплянні в очі і на шкіру відразу ж ретельно промити водою.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію / стічні води або в грунт.
■ Паспорт безпеки за запитом для професійних користувачів.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

На повторну переробку здавати тільки очищені від залишків матеріалу ємності. Рідкі залишки
продукту можуть бути утилізовані як відходи фарб на водній основі, затверділі залишки продукту
- як затверділі фарби або як побутове сміття.

Утилізація

для категорії продуктів (категорія А/е): 130 г/л (2010 г.). Даний продукт містить макс. 60 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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