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Capadecor
StuccoDecor DI LUCE
Naujas glaistas, dengti labai blizgia glaistymo technika.

Produkto aprašymas

Dispersinis glaistas labai blizgiai vidaus sienų apdailai.Paskirtis

■ Skiedžiamas vandeniu.
■ Pusiau skaidrus.
■ Paviršius gaunamas labai blizgus, be papildomo dengimo laku.
■ Racionali ir patikima dengimo technika.
■ Spalvinama mašinomis „ColorExpress“.
■ Labai gerai valomas.
■ Labai difuziškas. Labai gera gertis.

Savybės

■ 2,5 l ir 5 lPakuotė/indų talpa

Pusiau skaidrus baltas.Spalvos

Spalvinimas:

Spalvinama mašinomis „ColorExpress“ apie 1300 „3D“ ir „CaparolColor“ spalvynų spalvomis.

Dengiant šalia esančius plotus atskiruose induose esančias medžaigas sumaišyti, kad nebūtų spalvų
skirtumų. Perkant 100 litrų ir daugiau, galima užsakyti nuspalvinti gamykloje.
Atspalviams su organiniais pigmentais kaip pvz. raudona, oranžinė, esant ryškiam apšvietimui, galimi
aiškūs spalvos pokyčiai.

Nuo blizgaus iki labai blizgaus, nelygu dengimo būdas.Blizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje.Laikymas

■ Tankis: apie 1,45 g/ml.
■ Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sd H 2 O: s d -vertė: apie 0,06 m.

Techniniai duomenys

Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis″Nuorodos
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Dengimas

PII ir PIII skiedinių grupės mineraliniai tinkai, PIV skiedinių grupės gipsinis arba gamyklinis tinkas,
gipso kartonas, gipso plokštės, betoniniai paviršiai.
Pagrindai turi būti sausi, švarūs, išlaikyti apkrovą, nekontrastingi, be sukibtį mažinančių dalelių ir lygūs.
Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 skyriaus nuorodų.

Tinkami pagrindai

Gruntuoti „Caparol-Haftgrund“. 1–2 kartus nuglaistyti visą paviršių „Caparol-Akkordspachtel fein“ (kiti
glaistai netinka) kad atitiktų Q4 kokybės laipsnį, išdžiūvus nušlifuoti. Sugerčiai išlyginti ir kad mažiau
susidarytų dulkių, gruntuoti „CapaSol LF“.

Pagrindo paruošimas

„StuccoDecor DI LUCE“ glaistomas per visą paviršių plonu sluoksniu.
Todėl medžiagos reikia užkrėsti kuo mažiau.
Pirmas žingsnis:

Dengimo būdas

■ Glaistant greta esančius paviršius, reikia užgriebti už ką tik padengto,
dar drėgno ploto.

■ Išdžiūvus pašalinami glaisto šiurkštai.
Antras ir trečias žingsniai:

■ Antrą kartą glaistoma taip pat kaip ir pirmą.
■ Glaistoma tol, kol glaistas ima blizgėti.
■ Galima glaistyti ir trečią kartą, tuomet priartėjama prie veidrodinio

blizgesio.

■ Po pertraukėlės arba paviršiui išdžiūvus nupoliruojama plienine
glaistykle

■ Plieninė glaistyklė per paviršių braukiama laikant buku kampu ir lengvai
spaudžiant.

■ Tokiu būdu gaunamas būdingas blizgus paviršius.

Nuoroda: Dėl rizikų, kylančių poliruojant mašinų pagalba, darbus turėtų atlikti tik patyrę meistrai.
Norint gauti ypatingai stiprų blizgesį glaistoma tris kartus ir po to
nupoliruojama su „Federblattspachtel".

Nuorodos, kaip apipavidalinti:

Dengiant „StuccoDecor DI LUCE“  gaunama šviesos atspindžių iš gilesnių glaisto sluoksnių ir
paviršiaus atspindžių žaismė. Paviršių papildomai padengti laku arba poliruoti nebūtina! Paviršius
apipavidalinamas individualiai, pasirenkant įvairias glaistymo technikas.
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Apie 80-100 ml/m2 . Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.Sąnaudos

Žemiausia temperatūra
Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Dengimo sąlygos

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 30–60 min.
Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 1–2 dienų. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis,
džiūsta ilgiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti įrankiai iškart plaunami vandeniu.Įrankių plovimas

Nuorodos, kaip valyti ir prižiūrėti
„StuccoDecor DI LUCE“ paviršiai yra gerai valomi, atsiradus nešvarumams nedelsiant kruopščiai juos
nuvalyti vandeniu ir drėgnu skudurėliu. 
„StuccoDecor DI LUCE" neturėtų būti dengiama vietose, kur plaunama ir verdama, kitu atveju
reikalingas padengimas atitinkamomis apsaugos priemonėmis kaip pvz. stiklo užtvara.

Nuorodos

Nuorodos

Saugoti nuo vaikų. Šlifuojant naudoti P2 filtrus. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų
vėdinimu. Dirbant su dažais vengti valgyti, gerti, rūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant praplauti
vandeniu. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Panaudotus
įrankius tuoj pat nuplauti vandeniu su muilu. Neįkvėpti garų. Naudoti A2/P2 filtrus. Išsamesni
duomenys: žr. Saugos duomenų lapus.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų
atliekos, sudžiūvę – kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.

Atliekų tvarkymas

M-DF02Giscode

Akrilato, vinilacetato polimerų mineraliniai užpildai, vanduo, glikolio eteris, glikoliai, alkoholio esteris,
priedai, konservuojamoji medžiaga.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

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

Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
El. paštas info@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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