
Технічна інформація 1276

TopLasur NQG
Готова до застосування лазурь на основі технології NQG
(Nano-Quarz-Gitter нано-кварцової решітки) для зовнішніх і
внутрішніх поверхонь.

Опис продукту

Для нанесення декоративних лесуючих покриттів на зовнішні і внутрішні поверхні, а також
структуровані покриття і структурні штукатурки зі здатністю до навантажень.

Сфера застосування

У приміщеннях можна наносити на покриття MultiStructur Style.

Особливо добре підходить для колірного оздоблення одночасно з захистом від атмосферних
впливів на природному камені.

■ атмосферостійкість
■ висока здатність до дифузії
■ добре зберігає колір
■ пропускає CO2

■ прозора, тонується
■ чудова адгезія на мінеральних основах
■ екологічно безпечний продукт

Властивості

силикатно-органічне гібридне в'яжучеВ’яжуче

■ 5 л
■ 10 л

Упаковка/Розмір тари

біло-прозорий
Лазурь TopLasur NQG тонується вручну з використанням макс. 20% фарб AmphiSilan Vollton-
und Abtönfarben. При самостійному тонуванні змішати необхідну кількість матеріалу, щоб
уникнути відмінностей в колірному відтінку.

Колірні відтінки

Лазурь TopLasur NQG тонується автоматично в системі ColorExpress-System. Щоб уникнути
можливих відхилень у кольорі при тонуванні, перед застосуванням необхідно перевірити
точність колірного тону. На дотичних поверхнях необхідно наносити матеріал з однієї партії.

Відтінок і прозорість лазурі TopLasur NQG необхідно перевірити при обробці пробної ділянки.
Лазурі TopLasur NQG тонуються виключно світлостійкими неорганічними пігментами, що
гарантує в поєднанні з NQG-гібридним в'яжучим найкращу стабільність кольору.

Стійкість колірного відтінку відповідно до Інструкції BFS №26:
Kлас: A
Група: 1

шовковисто-матоваСтупінь глянцю

У прохолодному місці, але не на морозі.
Зберігати в щільно закритій упаковці.
Термін зберігання бл. 12 місяців.

Зберігання
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■ Щільність: бл. 1,1 г/см3 

■ Еквівалент дифузії повітряного
шару sd H 2 O:

< 0,1 м (висока), V1 

■ Водопроникність (показник w):
Водопроникність (показник w)
Водопроникність (показник w)

(w-Wert): бл. 0,25 [кг/(ч2 · h0,5)] (середня) W2  

При тонуванні можливі відхилення від
зазначених величин.

Технічна характеристика

Sylitol® Minera; Sylitol® Compact; AmphiSilan Compact; MultiStructur StyleДодаткові продукти

внутр 1 внутр 2 внутр 3 зовн 1 зовн 2

○  +   +   +   + 

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

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Основи повинні бути чистими, сухими, мати здатність до навантажень, та не містити розділяючих
речовин. Необхідно дотримуватися положень Порядку підряду на надання будівельних послуг
(VOB), частина C, DIN 18363, розділ 3.

Придатні основи

Нові та вже існуючі теплоізоляційні системи в хорошому стані з покриттями із
штукатурок на основі синтетичної смоли, силіконової смоли, вапняно-цементної
штукатурки (PII): Старі штукатурки почистити відповідним чином (вологе очищення). Під час
очищення під тиском води необхідно стежити за тим, щоб температура води не перевищувала
60°C, а тиск 60 бар. Після очищення дати поверхні добре висохнути.

Підготовка основи

Нанести покриття відповідно до типу верхньої штукатурки (див. зазначену нижче інформацію
для різних поверхонь).

Штукатурки розчинних груп PII та PIII: нові штукатурки можна покривати після повного
висихання, як правило, через 2 тижні при температурі 20°C і відносній вологості 65%. При
несприятливих погодних умовах (дощ, вітер) необхідно дотримуватися більш тривалого періоду
висихання. При нанесенні додаткового шару ґрунтовки CapaGrund Universal знижується ризик
появи вапняних плям на лужних штукатурках розчинних груп PII і PIII, тому верхню штукатурку
вже можна обробляти після періоду витримування 7 днів. Старі штукатурки: місця поновлення
штукатурки повинні добре схопитися і просохнути. На грубопористих, вбираючих, поверхнях, що
мають легкий осип піску, рекомендуется ґрунтування з використанням продукту OptiGrund E.L.F.
На штукатурки, що мають сильний осип піску необхідне ґрунтування продуктом Dupa-grund, на
теплоізоляційних композиційних системах з плитами з полістиролу - продуктом AmphiSilan-
Putzfestiger.

Нові силікатні штукатурки: ґрунтовані продуктом Histolith Antik Lasur.

Старі силікатні фарби та штукатурки: очистити поверхню водою під тиском у відповідності з
вимогами законодавства, дати добре просохнути. Неодноорідне покриття зачистити мехнічним
шляхом (шліфування та ін.), обробити AmphiSilan-Putzfestiger.

Пористий бетон зі старим покриттям зі здатністю до навантажень: міцні покриття
почистити. Нанести ґрунтувальне покриття CapaGrund Universal. При неміцному покритті
пористого бетону рекомендується звернутися до матеріалів Disbon.

Бетон: бетонні поверхні з відкладеннями бруду або крейдисто-зернистим шаром необхідно
очистити механічним способом або промити струменями води під тиском при дотриманні
відповідних інструкцій. На слабковбираючі або гладкі поверхні нанести ґрунтувальне покриття
CapaGrund Universal. На грубопористі поверхні, поверхні з легким піщаним осипом або
вбираючі поверхні рекомендується нанести ґрунтувальне покриття OptiGrund E.L.F. На
крейдистих поверхнях нанести ґрунтування Dupa-grund.

Цементно-деревостружкові плити: через високу лугостійкість цементно-пов'язаних ДСП, для
уникнення вимивання вапна, необхідно нанести ґрунтувальне покриття продуктом Disbon 481
EP-Uniprimer.

Облицювальна цегляна кладка: для нанесення покриття підходить тільки морозостійкий
облицювальний камінь або клінкер без сторонніх вкраплень. Кладка повинна мати шви без
тріщин, бути сухою, без висолів. Нанести в якості ґрунтовки матеріал Dupa-grund. Якщо на
проміжному покритті з'являється коричневе забарвлення, необхідно нанести фасадну фарбу без
вмісту води Duparol.

Покриття, що володіють здатністю до навантажень і виконані дисперсійними фарбами
або фарбами на основі силіконової смоли: забруднені, крейдисті старі покриття промити
струменями напірної води з дотриманням відповідних інструкцій. Нанести ґрунтувальне покриття
матеріалом CapaGrund Universal. При іншому вигляді очищення (змивання, очищення щіткою,
струменем) нанести ґрунтувальне покриття Dupa-grund, на ізоляційні плитки з полістиролу
AmphiSilan-Putzfestiger.
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Покриття, що володіють здатністю до навантажень і виконані штукатурками на основі
синтетичних смол або силіконової смоли: старі штукатурки очистити підходящими для цього
методами. Після вологої обробки дати поверхні добре просохнути перед подальшою обробкою.

Покриття, що не володіють здатністю до навантажень і виконані мінеральними
матеріалами: видалити без залишку шляхом шліфування, очищення щітками, змиванням
струменями води під тиском або іншими придатними для цього методами при дотриманні
відповідних інструкцій. Після вологої обробки дати поверхні добре висохнути перед подальшими
роботами. Потім нанести ґрунтовку Dupa-grund.

Покриття, що не володіють здатністю до навантажень і виконані дисперсійними
фарбами, фарбами на основі силіконової смоли, штукатурками на основі синтетичних і
силіконових смол: видалити без залишку механічним шляхом або шляхом зтравлення, далі
очистити струменем води під тиском при дотриманні відповідних інструкцій. На слабковбираючі і
гладкі поверхні нанести ґрунтувальне покриття CapaGrund Universal. На вбираючі поверхні і
поверхні з піщаним осипом і крейдовим осипом нанести ґрунтувальне покриття Dupa-grund.

Покриття, забруднені промисловими газоподібними відходами або кіптявою: нанести
покриття фасадною фарбою Duparol.

Оштукатурені або бетонні поверхні з тріщинами: нанести покриття матеріалом PermaSilan
NQG або Cap-elast.

Обработка природного каменю: природний камінь повинен бути міцним, сухим, без вицвітів.
Камінь, що обвітрився на поверхні, перед нанесенням покриття необхідно кілька разів обробити
ефіром кремнієвої кислоти. Забруднення почистити струменем води під тиском при дотриманні
встановлених законом приписів. Ремонт каменю здійснювати не за допомогою штукатурки, а за
допомогою матеріалів для відновлення каменю. Місця поновлення повинні добре схопитися,
перед нанесенням покриття їх необхідно обробити флюатуючим матеріалом Histolith Fluat і
промити. 

Зростаюча волога: через зростаючу вологу покриття передчасно руйнуються. Тривалий захист
досягається при нанесенні горизонтального ущільнення. Хорошим і довговічним рішенням є
застосування сануючої системи, наприклад, Histolith Sanierputz-Systems. Особливо для старих
будівель виділення сухих зон або зон випаровування за рахунок заповнення фільтруючого
гравійного шару між цоколем і грунтом має значні переваги.

Поверхні з висолами: видалити відкладення солей сухим способом (щіткою). Нанести
ґрунтовку Dupa-grund. При нанесенні покриттів на поверхні з висолами неможливо гарантувати
довгострокову адгезійну міцність покриття або запобігання появи нових відкладень солей.

Незначні дефекти: незначні дефекти виправити з допомогою використання фасадної шпаклівки
Caparol Fassaden-Feinspachtel, а великі дефекти (до 20 мм) краще виправити з допомогою
використання Histolith-Renovierspachtel. Зашпатльовані ділянки заґрунтувати. 

Внутрішні поверхні:

Штукатурки розчинної групи PII та PIII: на міцні, нормально вбираючі штукатурки наносити
покриття без попередньої обробки. На грубо пористі, вбираючі штукатурки і штукатурки з
піщаним осипом ненесті ґрунтувальне покриття OptiGrund E.L.F. або CapaSol.

Гіпсові та готові штукатурки розчинної групи P IV: нанести ґрунтувальний шар Caparol-
Haftgrund. Гіпсову штукатурку зі спеченою кіркою відшліфувати та очистити від пилу,
ґрунтувальне покриття виконати з допомогою Caparol-Tiefgrund TB.

Гіпсові будівельні плити: на вбираючі плити нанести ґрунтувальне покриття OptiGrund E.L.F.
або Caparol-Tiefgrund TB. На сильно ущільнені, гладкі плити нанести покриття ґрунтовки Caparol-
Haftgrund, що додає адгезію.

Гіпсокартонні плити: відшліфувати. Закріпити м'яку і відшліфовану гіпсову шпаклівку за
допомогою матеріалу Caparol-Tiefgrund TB. Нанести ґрунтове покриття продуктом Caparol-
Haftgrund, OptiGrund E.L.F. або CapaSol.

Для плит з водорозчинними барвниками складовими застосовується ґрунтувальне покриття
Caparol AquaSperrgrund (див. Пам'ятку № 12).
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Бетон: видалити наявні залишки відокремлюваних речовин, а також борошняний і піщаний
осип.

Пористий бетон: ґрунтувальне покриття виконати продуктом Capaplex, розбавленим водою у
співвідношенні 1 : 3.

Кладка із силікатної цегли: наносити покриття без попередньої обробки.

Покриття, що володіють здатністю до навантажень: на матові, слабковбираючі поверхні
наносити покриття без попередньої обробки. Глянцевим і лакованим поверхням надати
шорсткість. Нанести ґрунтувальне покриття продуктом Caparol-Haftgrund.

Покриття, що втратили здатність до навантажень: повністю видалити лакові покриття,
покриття дисперсійних фарб і штукатурок з синтетичної смоли, що втратили здатність до
навантажень. На слабо вбираючі, гладкі поверхні нанести ґрунтувальний шар продуктом
Caparol-Haftgrund. На грубопористих, вбираючих, що мають легкий осип піску, поверхнях
рекомендується ґрунтування з використанням продуктів OptiGrund E.L.F. або CapaSol. Покриття
мінеральними фарбами, що втратили здатність до навантажень, повністю видалити механічним
шляхом. Виконати ґрунтувальне покриття з допомогою матеріалу Caparol-Tiefgrund TB.

Фарбування клеєвою фарбою: поверхню промити. Ґрунтувальне покриття виконати з
допомогою матеріалу Caparol-TiefgrundTB.

Волокнисті, рельєфні та тиснені шпалери з паперу без покриття: наносити покриття без
попередньої обробки.

Неміцні шпалери: повністю видалити. Змити клейстер і залишки шпалер. Нанести покриття
ґрунтовкою Caparol-Tiefgrund TB.

Запліснявілі поверхні: видалити плісняву шляхом вологого очищення. Поверхню промити
продуктом Capatox або FungiGrund і залишити до повного висихання. Ґрунтувальне покриття
наноситься в залежності від типу поверхні. На сильно пошкоджені пліснявою поверхні
наноситься фінішний шар Indeko-W, Malerit-W або Fungitex-W. При цьому необхідно
дотримуватися встановлених законом приписів (наприклад, припис щодо поводження з
біологічними і небезпечними речовинами).

Поверхні з нікотиновими, водяними плямами і плямами кіптяви і жиру: видалити нікотинові
плями, а також плями кіптяви і жиру водою з додаванням побутових миючих засобів і залишити
до повного висихання. Висохлі водяні плями видалити сухою щіткою. Нанести ізолююче
покриття ґрунтовки Caparol AquaSperrgrund. На сильно забруднені поверхні нанести фінішне
покриття Aqua-inn Nº1.
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Дерев'яні матеріали: нанести покриття водорозчинними екологічно безпечними акриловими
або поліуретановими лаками Capacryl Acryl-Lacken або Capacryl PU-Lacken.

Мілкі дефекти: вирівняти поверхню, використовуючи шпаклівку Caparol-Akkordspachtel і при
необхідності заґрунтувати.

Для нанесення лазурі підходять малярні щітки, кисті, натуральні губки або ганчірки. Вибір
інструменту залежить від бажаного ефекту.

Метод нанесення

Нанести проміжне покриття Sylitol® Minera, Sylitol® Compact, AmphiSilan-Compact або
MultiStructur Style (тільки для внутрішніх поверхонь), структурувати щіткою. Тон може бути білий
або узгоджений з колірним відтінком лазурі. В якості проміжного покриття підходять також
структурні штукатурки. На гладкі поверхні лазурь наноситься без видимих   нашарувань.
Фінішне покриття наноситься в залежності від бажаного ефекту: 1 - 3 шари TopLasur NQG
відповідного колірного тону. Прозорість лазурі регулюється за допомогою додавання макс. 30%
води.
Залежно від бажаного ефекту лазурь можна наносити в техніці "мокре по мокрому" або після
проміжного висихання. Щоб уникнути видимих   нашарувань, дотичні поверхні необхідно
обробляти в техніці "мокре по мокрому" за 1 прийом.

Структура покриття

100 – 150 мл/м2 на 1 покриття.
Залежно від вбираючої здатності і структури поверхні витрата може збільшитися. В даному
випадку наводиться приблизна величина витрат. Точна витрата визначається при пробному
нанесенні.

Витрата

Температура при нанесенні покриття:
+8 °C для матеріалу, поверхні та повітря.

Умови застосування

Мінімум 12 годин між окремими етапами роботи. При прохолодних і вологих погодних умовах
інтервали часу збільшуються. При застосуванні матеріалу в приміщенні необхідно забезпечити
хорошу вентиляцію.

Період висихання

Відразу після застосування промити інструменти водою, при необхідності додати миючий засіб.
При перервах в роботі інструменти необхідно зберігати в фарбі або у воді.

Очищення інструментів

Не застосовувати при прямій дії сонячних променів, сильному вітрі, дощі, дуже високій вологості
повітря, тумані. При необхідності, підмостки накрити тентом. Будьте уважні при можливих
заморозках. Не підходить для горизонтальних поверхонь, що піддаються водному
навантаженню. При застосуванні матеріалу Caparol-Tiefgrund TB в приміщенні може з'явитися
типовий запах розчинника, тому подбайте про достатню вентиляцію. На чутливих (внутрішніх)
ділянках рекомендується застосовувати продукт AmphiSilan-Putzfestiger зі слабким зпахом.

Вказівки

На фасадних поверхнях, що знаходяться в особливих об'ектних умовах або піддаються
великому впливу вологи, внаслідок природних атмосферних умов, виникає підвищений ризик
утворення грибків і водоростей. Тому, для пошкоджених поверхонь ми рекомендуємо наші
спеціальні продукти ThermoSan NQG, Amphibolin-W або Duparol-W. Ці продукти містять активні
речовини, що сповільнюють ріст грибків і водоростей. На покриттях темних відтінків кольорів
механічні навантаження (дряпання) можуть викликати появу світлих смуг (ефект письма). Це
специфічна властивість всіх матових фасадних фарб. На щільних, прохолодних поверхнях або
при обумовлених погодними умовами параметрах висихання при впливі вологи (дощ, роса,
туман) допоміжні матеріали можуть залишати на поверхності жовті / прозорі, злегка глянцеві і
клейкі сліди стікання. Ці допоміжні матеріали є водорозчинними і видаляються великою
кількістю води або після числених сильних дощів. На якість висохлого покриття це не впливає.
Якщо необхідно провести подальшу обробку покриття, допоміжні матеріали / патьоки необхідно
попередньо змочити і через деякий час ретельно змити. Необхідно виконати додаткове
ґрунтувальне покриття продуктом CapaGrund Universal. При нанесенні покриття в потрібних
кліматичних умовах патьоків не утворюється.
Оновлення / ремонт поверхні при нанесенні лазурі неприпустимі.

Сумісність з іншими матеріалами: щоб зберегти унікальні властивості матеріалу, лазурь
ТopLasur NQG не можна змішувати з іншими матеріалами для нанесення покриттів.

Захисні заходи: дотичніповерхні необхідно ретельно накрити, це стосується особливо скляних,
керамічних, лакованих поверхонь, клінкеру, природного каменю, металу і дерева. Бризки лазурі
відразу змити великою кількістю води. При сильному вітрі необхідно нанести на підмостки
захисний тент.

Конструктивні заходи: виступаючі елементи (карнизи, підвіконня, кути стіни і т.п.) повинні бути
покриті відповідним чином, щоб запобігти забрудненню або сильному просочуванню вологою.

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. При проведенні робіт необхідно забезпечити
вентиляцію повітря. Під час проведення робіт приймати їжу і курити заборонено. При попаданні
в очі відразу промити водою. Не вдихати пари при нанесенні матеріалу розпиленням.
Недопускати попадання в каналізацію / стічні води і ґрунт.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Для утилізації віддавати тільки порожні ємності. Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи
фарб на водній основі, а висохлі залишки матеріалу можна утилізувати як побутові відходи.

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

M-DF02Код продукту

Гібридне в'яжуче (органо-силікат / акрилату), силікати, вода, спирт, добавки, консерванти (метил
/ бензізотіазолінон).

Декларація 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
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