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Capadecor Arte Noblissima
Металізований матеріал з додаванням кварцового
наповнювача

Опис продукту

Шовковисто-глянцевий декоративний матеріал для внутрішніх стін з металевим ефектом і
додавання кварцевого наповнювача. Матеріал для створення декоративних поверхонь в
інтер'єрі. Може використовуватися, перш за все, у представницьких приміщеннях та для
особистих естетичних акцентів, у торгових центрах, офісних комплексах, банках, страхових
компаніях, дискотеках тощо

Сфера застосування

■ Не містить розчинників
■ Водорозчинний
■ Стійкий до водних дезінфікуючих засобів
■ Легкість при створенні ефектів

Властивості

Дисперсія на основі поліакрилатної смоли та кварцевого наповнювачаВ’яжуче

1,25 і 2,5 лУпаковка/Розмір тари

Продукт тонується по колекції Arte Noblissima, колір поверхні може незначно відрізнятися від
еталону через металевий перелив поверхні.Металевий ефект кольорових відтінків залежить від
перспективи, а також від типу джерела світла та його інтенсивності. Тому рекомендується
пробне нанесення на місці

Колірні відтінки

шовковисто-глянцевийСтупінь глянцю

в прохолодному місці, але не на морозі, за температури вище +5 градусів.Зберігання

■ Щільність: 1,26 г/см3Технічна характеристика

OptiSilan TiefGrund / Caparol Glattspachtel / Сaparol Samtex 7Додаткові продукти

Застосування

Основа повинна бути міцною, сухою, чистою та без яких-небудь предметів, які можуть містити
хорошу адгезію.

Придатні основи

Попередньо необхідно зашпаклювати поверхню до гладкого стану (наприклад, з використанням
матеріалу Caparol Glattspachtel), щоб не було нерівностей, дірок або усадочних раковин.
Необхідно покрити поверхню матеріалом OptiSilan TiefGrund відповідно до технічних вказівок.

Перший етап:Метод нанесення

Підготовлену поверхню необхідно пофарбувати Caparol Samtex 7 у вибраному кольорі.

Другий етап:
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Перед тим, як наносити продукт, його слід ретельно розмішати, під час нанесення продукту
також рекомендується періодично перемішувати. На підготовлений і повністю сухий базовий
шар пензлем наноситься добре перемішаний матеріал. Невдовзі після нанесення поверхня
злегка структурується щіткою для моделювання кварцового наповнювача.

Залежно від ваших побажань матеріал можна наносити вертикально, горизонтально або хрест-
навхрест. На етапі фінішної обробки поверхня структурується щіткою по всій поверхні, тими ж
рухами, що і при нанесенні. Інструмент відразу після використання промити водою.

Продукт не потрібно розводити. Готовий до застосуванняРозбавлення

Приблизно 100-120 мл/м², на гладких поверхнях. На текстурованих основах відповідно більше.
Точну витрату краще всього визначити тестовим нанесенням покриття на місці.

Витрата

+5 ° C для продукту, основи та навколишнього середовища.Період висихання

При +20 ° C та відносній вологості 65 % покриття висихає та готова до наступного покриття
через 4-6 годин.

ПензелІнструменти

ВодоюОчищення інструментів

Ця інформація заснована на останніх технічних дослідженнях, а також на нашому досвіді. Через
різноманіття основ та особливих умов у місці застосування замовник зобов’язаний перевірити
відповідність наших матеріалів у існуючих умовах

Вказівки

Примітки

Зберігати в місцях, недоступних для дітей. При попаданні в очі і на шкіру відразу ж ретельно
прополоскати водою. Не дихайте пилом від аерозолів.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Забезпечте хорошу вентиляцію під час використання та висихання. Не допускати попадання
продуктів у каналізацію, водойми або ґрунт. Додаткова інформація: див. паспорт безпеки
матеріалу (MSDS). Містить 1,2-бензизотиазол-3 (2Н) -он, 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он. Може
викликати алергічну реакцію

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 данного продукта (категория A/b): максимум 100 г/л (2010). Данный продукт содержит < 1 г/
л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

См. паспорт безопасности.Технічна підтримка

Тел.:+38 044 379 06 91
e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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