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CAPAROL Samtex 3 E.L.F.
Ekologiški, visiškai matiniai, šlapiam trynimui atsparūs lateksiniai
vidaus dažai paviršiams, kuriuos veikia apkrovos.

Produkto aprašymas

Vidaus paviršiams padengti lygiais, labai patvariais, šlapiam trynimui atspariais, faktūros
neuždengiančiais visiškai matiniais dažų sluoksniais.

Paskirtis

Kadangi dažai neišskiria kenksmingų sveikatai medžiagų, todėl juos naudoti galima gyvenamose
patalpose.

Be to, labai tinka šiurkštaus pluošto, reljefinių arba spaustų tapetų, taip pat “Capaver Glasgewebe”
stiklo audinių apmušalų faktūrai pabrėžti.

Tinkami naudoti vaikų darželiuose, biuruose, ligoninėse, laiptinėse.

■ Skiedžiami vandeniu
■ Ekologiški ir silpno kvapo
■ Labai balti
■ Gera dengiamoji geba
■ Difuziški
■ Lengvai dengiami

Savybės

Sintetinė medžiaga – lateksas pagal DIN 55 945.Pagrindinė medžiaga

■ Bazė 1 (balta): 2,5l, 5l, 10l, 15l.
■ Bazė 2 ir 3 (skaidri po tonavimo): 2,5l, 5l, 10l.

Pakuotė/indų talpa

■ Bazė 1: balta
■ Bazės 2 ir 3 (skaidri) dažai naudojami tik nuspalvinti.

Spalvos

CAPAROL Samtex 3 E.L.F. 1 bazės dažus galima patiems nuspalvinti „Alpinacolor“ arba „AVA -
Amphibolin Vollton- und Abtonfarben“ spalvinamaisiais dažais. Spalvinant patiems, reikiamą dažų kiekį
reikia sumaišyti iškart, kad nebūtų atspalvio skirtumų. Vienos spalvos dažų perkant 100 l ir daugiau,
galima užsisakyti nuspalvinti gamykloje.

CAPAROL Samtex 3 E.L.F. spalvinami spalvinimo mašinomis „ColorExpress“ spalvomis pagal
spalvininkus, CaparolColor, Caparol 3D, RAL ir kt.

Žėrinčių, sodrių spalvų dažams, pvz., geltoniems, oranžiniams, raudoniems, būdinga prastesnė
dengiamoji geba, todėl pirmiausia rekomenduojama padengti dengiamąjį sluoksnį pastelinių spalvų 1
bazės dažais. Prireikus, dengti antrą dengiamąjį sluoksnį.

Visiškai matiniaiBlizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje.Laikymas
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■ Šlapias trynimas: 2 klasė pagal DIN 53 778
■ Dengiamumas: 3 klasės dengiamoji geba, kai išeiga 7,5

m2 / l arba sąnaudos ~ 135 ml/ m2 

■ Didžiausias grūdelių dydis: Smulkus (< 100 μm)
■ Tankis: ~ 1,5 g/cm3 

Techniniai duomenys

Spalvinant dažus galimi nežymūs spalvos skirtumai dėl techninių rodiklių.Nuorodos

Dengimas

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi.Tinkami pagrindai

PII ir PIII skiedinio grupių tinkai:Pagrindo paruošimas

Tvirti, normaliai įgeriantys tinkai dengiami be išankstinio paruošimo. Stambiai akyti, byrantys,
įgeriantys tinkai gruntuojami „Caparol OptiGrund E.L.F.“ arba „CapaSol LF“.

PIV ir PV skiedinio grupių gipso ir gatavi tinkai:

Gruntuojama „Caparol–Haftgrund“ arba „SamtGrund E.L.F“. Gipso tinkas su sukepusiu paviršiumi
nušlifuojamas ir nuvalius dulkes nugruntuojamas “Caparol–Tiefgrund TB”.

Gipso plokštės:

Sugeriančios plokštės gruntuojamos “Caparol OptiGrund E.L.F.” arba “Caparol-Tiefgrund TB”. Tankios,
lygios plokštės gruntuojamos sankibą gerinančiu gruntu „Caparol – Haftgrund“ arba "SamtGrund E.L.
F".

 Gipso kartoninės plokštės:

Aštrūs glaisto kraštai nušlifuojami. Minkštos ir nušlifuotos gipsinio glaisto vietos sutvirtinamos “
Caparol-Tiefgrund TB”. Gruntuojama „Caparol–Haftgrund“ arba „Capasol LF“ arba „SamtGrund E.L.F“.
Plokštės, į kurių sudėtį įeina vandenyje tirpios, dažančios medžiagos, gruntuojamos “Caparol-
AquaSperrgrund”. Laikykitės BFS atmenos Nr. 12 dalies 2 nuorodų.

Betonas:

Pašalinami medžiagos likučiai, o taip pat tepančios ir byrančios dalelės.

Akytasis betonas:

Gruntuojama “Capaplex”, atskiedus vandeniu santykiu 1:3 .

Silikatinių plytų ir paprastų plytų mūras:

Dengiamas be išankstinio apdorojimo.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai:

Matiniai, silpnai įgeriantys sluoksniai dengiami be išankstinio paruošimo. Blizgūs paviršiai ir emaliniais
dažais padengti sluoksniai pašiurkštinami. Gruntuojama „Caparol – Haftgrund“ arba „SamtGrund E.L.
F“. Silpnai sugeriantys, lygūs paviršiai gruntuojami „Caparol – Haftgrund“ arba „SamtGrund E.L.F“.
Stambiai akyti, byrantys arba įgeriantys paviršiai gruntuojami ”OptiGrund E.L.F.” arba “CapaSol LF”.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

Pašalinami apkrovos neišlaikantys, padengti emaliniais ir dispersiniais dažais arba sintetinės dervos
tinko sluoksniai. Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai pašalinami mechaniškai ir,
nuvalius dulkes, gruntuojami “Caparol-Tiefgrund TB”.

Klijinių dažų sluoksniai:

Nuplaunami visiškai. Gruntuojama “Caparol-Tiefgrund TB”.

Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai ir spausti popieriniai apmušalai:

Dengiami be išankstinio apdorojimo.

Atšokę apmušalai:

Pašalinami visiškai. Nuplovus klijus ir makulatūrą, gruntuojama “Caparol-Tiefgrund TB”.

Pelėsių pakenkti paviršiai:

Pelėsių arba grybelių apnašos pašalinamos mechaniškai šlapiu šepečiu, nuskutamos arba
nugramdomos. Paviršiai nuplaunami “Capatox” ir paliekami gerai išdžiūti. Gruntuojama priklausomai
nuo pagrindo rūšies ir savybių. Stipriai pakenktų paviršių viršutinis sluoksnis dengiamas “Indeko-W”
arba “Malerit-W”.

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis:
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Nikotino nešvarumai, suodžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu su buitinėmis valymo
priemonėmis ir paliekama gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės valomos sausu šepečiu.
Gruntuojama izoliuojančiu gruntu “Caparol-AquaSperrgrund” . Stipriai suteptų paviršių baigiamasis
sluoksnis dengiamas „Caparol IsoDeck“ .

Mediena ir medžio dirbiniai:

Padengiami vandeniu skiedžiamais, ekologiškais emaliniais dažais  „Capacryl Acryl-Lacken“ arba
medienos dažais „Capadur-Color“.

Maži trūkumai:

Po atitinkamo pirminio apdorojimo ištaisomi glaistais “Caparol-Akkordspachtel” arba "Glattspachtel" 
pagal instrukciją ir esant reikalui nugruntuojama.

Dengiama teptuku, voleliu ir beoriu purkštuvu.Dengimo būdas

■ Grunto ir tarpinis sluoksnis: “SamtGrund E.L.F.” arba „CAPAROL Samtex 3 E.L.F.“, atskiedus iki
10 % vandens.

■ Baigiamasis sluoksnis: „CAPAROL Samtex 3 E.L.F.“, atskiedus iki 3 % vandens.

Sluoksnių sandara

Ant lygių paviršių ~135 ml/ m2. Ant šiurkščių paviršių atitinkamai daugiau.Sąnaudos

Kiek reikia tiksliai – apskaičiuosite padengę bandomąjį plotą.

Aplinkos ir pagrindo temperatūta ne žemesnė kaip + 5ºC.Dengimo sąlygos

Kai oro temperatūra +20ºC ir santykinis drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta ir gali būti dengiamas po
4-6 val. Visiškai išdžiūsta ir apkrovą išlaiko po ~ 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro
drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Teptukas, volelis, beoris purkštuvas.Įrankiai

Panaudoti įrankiai iš karto plaunami vandeniu.Įrankių plovimas

Kad nebūtų sandūrų, reikia dengti užgriebiant už dar drėgno ploto nepertraukiamai.Nuorodos

Spalvinant dažus galimi nežymūs spalvos skirtumai dėl techninių rodiklių.

Nuorodos

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis, iškart nuplaukite jas vandeniu. Purkšdami,
stenkitės neįkvėpti išpurškiamųjų dalelių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ir
žemės gruntą.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Tikslesni duomenys, žr. “Saugos duomenis”.

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Sudžiūvusius medžiagos likučius galima utilizuoti kaip
statybines atliekas pagal instrukciją Nr. 912 06 arba kaip sukietėjusius senus dažus pagal Nr. 55513, o
taip pat sutvarkyti kaip buitines šiukšles.

Atliekų tvarkymas

Šiame gaminyje (A/a kateg.), dydžiai: 30 g/ l (2010). Šiame gaminyje yra maks. 1 g/l (LOJ).ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Polivinilacetatinių dervų dispersija, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedai,
konservuojančios medžiagos.
Gali būti grafito pėdsakų. Prieš pradedant darbą, būtina išmaišyti.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos
dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis pas mus.
Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Techninė konsultacija

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva“, Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.:
info@caparol.lt   www.caparol.lt
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