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Capadecor Diamonds
Блискучий пігмент для непрозорих та прозорих внутрішніх
покриттів

Опис продукту

Пігмент з ефектом блиску для використання у поєднанні з глазурю для стін Capadecor,
PremiumColor та Capadecor VarioPutz у приміщенні.

Сфера застосування

■ сухий пігмент для внутрішнього застосування
■ ефект блиску навіть у матових продуктів
■ індивідуальне дозування до макс. 3%

Властивості

75 г

VE: 4x 75г в картонній упаковці

Упаковка/Розмір тари

■ блискучий сріблястий
■ блискучий золотистий

Колірні відтінки

Зберігати в прохолодному, сухому місці, за температури вище нуля.
Термін придатності в оригінальному герметичному контейнері мінімум 2 роки.

Зберігання

■ ArteLasur
■ ArteLasur Color
■ ArteDolce
■ ArteVelvet
■ DecoLasur Glänzend
■ DecoLasur Matt
■ PremiumColor
■ VarioPutz

Додаткові продукти

Застосування

Будь ласка, зверніть увагу на технічну інформацію про додаткові продукти.Підготовка основи

До потрібного продукту додається максимум 3% Capadecor Diamonds.Пропорції при змішуванні

Підготовка Capadecor Diamonds для використання з додатковими продуктами здійснюється так,
як описано у відповідній технічній інформації цих продуктів:

Метод нанесення

■ ArteLasur
■ ArteLasur Color
■ ArteDolce
■ ArteVelvet
■ DecoLasur Glänzend
■ DecoLasur Matt
■ PremiumColor
■ VarioPutz
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Слід зазначити, що PremiumColor потрібно наносити за допомогою валика методом "мокре по
мокрому". Додаткова обробка з PremiumColor з додаванням Capadecor Diamonds, наприклад,
щіткою не є необхідною і призводить до візуальних недоліків готової поверхні.

Додаткові продукти, з якими змішується Capadecor Diamonds, слід використати протягом одного
тижня. Ідеальний результат після тривалого зберігання не гарантується.

Тривалість обробки

Після використання, промити водою, можливо з милом.Очищення інструментів

Capadecor Effektpigmente постачаються у формі порошку. Будь-ласка, обережно поводьтеся з
пігментами, оскільки при необережному поводженні не виключене утворення пилу.

Вказівки

Примітки

Здавати на пеперобку лише порожнє чисте відро.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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