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Capadecor® 

Switch, Pearl und Perlatec
Perlų blizgesio pigmentai įspūdingai sienų apdailai su „DecoLasur
Glänzend“, „ArteLasur“ ir „ArteLasur Color“.

Produkto aprašymas

Perlų blizgesio pigmentai – tai šilko blizgesio, vienspalviai arba įvairiomis spalvomis mirguliuojantys ir
metalo blizgesio pigmentai su efektais naudojant kartu su sienų lazūriniais dažais („DecoLasur
Glänzend“, „ArteLasur“, „ArteLasur Color“).

Paskirtis

■ Sausasis pigmentas vidaus paviršiams
■ Besimainančių spalvų žaismas
■ Žėrintys efektai
■ Metalo žvilgesio efektas
■ Individualiai dozuojamas

Savybės

100 g (pakuotės vienetas: 2 skardinės po 100 g).Pakuotė/ indų talpa

■ Pigmentai su metalo blizgesio efektu:Spalvos

Perlatec Gold = aukso blizgesio
Perlatec Silber = sidabro blizgesio

■ Vienspalviai žėrintys pigmentai:

Pearl White = balti, žėrintys
Pearl Red = raudoni, žėrintys
Pearl Green = žali, žėrintys
Pearl Blue = mėlyni, žėrintys

■ Įvairiomis spalvomis besimainantys pigmentai (nelygu žiūrėjimo kampas):

Switch Desert = raudoni, oranžiniai, geltoni
Switch Lagoon = žali, turkio spalvos, mėlyni

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. Nepraimtos gamintojo pakuotės tinkamumo trukmė apie 2 m.Laikymas

„DecoLasur Glänzend“ (tech. inf. Nr. 570), „ArteLasur“ (tech. inf. Nr. 859), „ArteLasur Color“ (tech. inf. 
Nr. 900).

Papildomi produktai

Dengimas

Žr. naudotų papildomų produktų techninę informaciją.Tinkami pagrindai

Žr. naudotų papildomų produktų techninę informaciją.Pagrindo paruošimas

Nuorodos, kaip apipavidalinti
Sienų lazūriniai dažai yra skaidrūs produktai, per kuriuos persišviečia pagrindo spalva ir faktūra, todėl
būtina padengti bandomąjį plotą.
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Rekomenduojame norimą priedo kiekį prieš tai sumaišyti su šiek tiek vandens ir maišyti ne trumpiau
kaip 2 min. Vandens kiekis turi būti nedidesnis už trigubą pigmentų su efektais kiekį. Pvz., 50 g
pigmento sumaišyti su 150 ml švaraus vandens.

Medžiagos paruošimas

Dengiant lazūriniais dažais būtina laikytis tech. inf. nuorodų. Svarbu:

■ Kuo lazūriniai dažai skaidresni (vadinasi, kuo mažiau įmaišyta spalvinamosios pastos), tuo naudoto
pigmento efektas gaunamas stipresnis.

■ Kuo pagrindo spalva tamsesnė, tuo didesnis pigmentų su efektais spalvingumas ir žėrintis efektas.
■ Kuo paviršius lygesnis, tuo ryškesnis „Switch“ pigmentų spalvų žaismas.

Dengimo būdas

Spalvų rekomendacijos efekto intensyvumui, poveikiui pailiustruoti
Skirtingų pigmentų su efektais poveikis būna skirtingas, nelygu pagrindo spalva. Šiam efektui parodyti
rekomenduojama tokia neutrali šviesinimo eilė:
3D Granit 5   3D Granit 20   3D Granit 40   3D Granit 55
Pagrindo spalvos įspūdingiems paviršiams su „Switch Desert“ gauti:
3 D Papaya 95  3D Cameo 95   3D Cameo 125   3D Barolo 125
Pagrindo spalvos įspūdingiems paviršiams su „Switch Lagoont“ gauti:
3D Flamenco 55  3D Malachito 120 3D Malachito 75   3D Verona 135

Patariama naudoti 3-5%. Maišant „Perlatec Gold“, dėl aukso spalvos vyravimo rekomenduojame
neviršyti 1-2%.

Sąnaudos

Pirmiausia reikia padengti bandomąjį plotą, kad būtų galima pataisyti arba susilpninti norimą efektą.

„DecorLasur Glänzend“, „ArteLasur“,
„ArteLasur Color“ kiekis

2,5 l 5,0 l

1 % 25 g 50 g

2 % 50 g 100 g

3 % 75 g 150 g

4 % 100 g 200 g

5 % 125 g 250 g

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta maždaug per 4 val.
Dengiant sienų lazūrinius dažus, laikytis tech. informacijų: Nr. 859, Nr. 570 ir Nr. 900 nuorodų.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudotus įrankius plauti vandeniu, įpylus ploviklio.Įrankių plovimas

Nuorodos

Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Medžiagos likučius sutvarkyti kaip mišrias statybos
arba griovimo atliekas.

Atliekų tvarkymas

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius
užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Techninė konsultacija

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

Klientų aptarnavimo centras

 

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie
tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.
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