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Capadur SilverStyle
Vandeniu skiedžiami lazuriniai dažai neįprastai išorės ir vidaus
medinių paviršių apdailai.

Produkto aprašymas

Efektingi lazuriniai dažai su metaliniu blizgesiu kukliai aukštos kokybės  medinių paviršių apdailai.
Naudojami vidui ir išorei: pastovių matmenų mediniams elementams: langams ir durims, santykinai
pastovių matmenų mediniams elementams, pvz., įlaidinėms lentoms, ir nepastovių matmenų
mediniams elementams, pvz., fasadams. Netinka medienai, kuri ilgą laiką liečiasi su žeme ir vandeniu.

Paskirtis

■ Aliuminio bronza suteikia taurų efektą.
■ Dėl atspindinčių pigmentų puikiai apsaugo nuo ultravioletinių spindulių.
■ Pastovių matmenų medinius elementus gerai apsaugo nuo drėgmės.
■ Labai difuziški.
■ Plonasluoksniai lazuriniai dažai lengvai remontuojami.
■ Skiedžiami vandeniu.
■ Labai tvirti.
■ Tiksotropiniai.

 

Savybės

Alkidinė akrilo dispersijaPagrindinė medžiaga

1 l, 5 lPakuotė/indų talpa

Standartinė spalva:
Stardust (žvaigždžių dulkės)

Spalvos

„ColorExpress“ spalvinimo mašinomis Stardust pagrindu sumaišomos  spalvos: Neptun, Earth, Moon,
Deep Space ir kitos spalvos pagal 3D, DB arba perlo blizgesio spalvos pagal RAL.
Spalvos ir blizgesio įspūdžio stiprumas priklauso nuo medinio paviršiaus savybių, taip pat dangos
sluoksnių kiekio ir sąnaudų.

Šilko matiniai.Blizgesio laipsnis

Indai laikomi sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. Nepraimtuose gamintojo induose gali būti laikomi  2 metus.Laikymas

■ Tankis: apie 1,0 g/cm3 Techniniai duomenys

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"Nuorodos

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė

+  +  +  +  + 

(–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka
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Dengimas

Mediniai elementai patalpose. Pastovių matmenų, santykinai pastovių ir nepastovių matmenų mediniai
elementai išorėje.
Pagrindas turi būti švarus, be birių dalelių ir išlaikyti apkrovą. Pastovių matmenų medienos elementų
drėgmė turi būti 13%, santykinai pastovių ir nepastovių – turi neviršyti 15%. Laikytis konstruktyvios
medienos apsaugos principų. Prieš dengiant medienos plokštes, pvz., gabalinės medienos plokštes,
faneros plokštes, medžio drožlių arba plaušaplokštes laikytis atmenos Nr. 18 2.2.3 pastr.

Tinkami pagrindai

Nuorodos dėl padengtų medinių elementų remonto:
Ilgalaikę padengtų medinių elementų vertę užtikrina reguliarus ir kvalifikuotas remontas. Nuorodas dėl
remonto ir intervalų rasite federacinės dažų ir materialinių vertybių apsaugos komisijos atmenoje Nr.
18, C priede.

Nauji mediniai paviršiai
Lygius nuobliuotus paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, nuvalyti ir pašalinti ištryškusias dervas. Išorės
medinius paviršius impregnuoti „Capacryl Holzschutz-Grund“.

Pagrindo paruošimas

Seni mediniai paviršiai
Sutręšę, atmosferos veiksnių pažeisti mediniai paviršiai nušlifuojami ir nuvalomi iki sveikos, apkrovą
išlaikančios medienos. Impregnuojama „Capacryl Holzschutz-Grund“.

Padengti mediniai paviršiai
Apkrovos neišlaikantys seni sluoksniai visiškai pašalinami iki medinio paviršiaus. Impregnuojama
„Capacryl Holzschutz-Grund“.
Apkrovą išlaikantys, neatšokę seni sluoksniai nuvalomi. Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnikti
paviršiai kruopščiai nuplaunami ir dezinfekuojami „Capatox“.  Gruntuojama dengiamuoju sluoksniu
„Capacryl Haftprimer“, „Caparol 3D"/„Palazzo 205" spalva. Po to du tris kartus dengiama „Capadur
SilverStyle“ norima spalva (medienos faktūros imitacijos technika).

„Capadur SilverStyle“ dažai yra paruošti dengti. Prieš dengiant, išmaišyti. Dengiant teptuku, naudoti
teptuką iš poliesterio ir natūralių šerių (pvz., Orelmix). Dengiant voleliu, naudoti trumpaplaukį
poliamidinį volelį ir išlyginti teptuku.

Medžiagos paruošimas

Sluoksnių sandara

Pagrindas Naudojimas Pagrindo
paruošimas Impregnavimas Gruntavimas Tarpinis sluoksnis Viršutinis

 sluoksnis

Nepadengti
mediniai elementai išorėje Žr. atmeną Nr. 18 Capacryl

Holzschutz-Grund Capadur SilverStyle jei reikia Capadur
SilverStyle

Capadur SilverStyle

Nepadengti
mediniai elementai viduje šlifuoti, valyti – Capadur SilverStyle –

Mediniai elementai
su apkrovą
išlaikančia sena
danga

viduje ir
išorėje šlifuoti, valyti –

Capacryl
Haftprimer 
Spalva (Palazzo
205)

Capadur SilverStyle

70-100 ml/m2 vienam sluoksniui. Dengiant išorinius paviršius iš viso sunaudoti ne mažiau kaip 200 ml/
m2. Sąnaudų kiekiui įtaką daro medinio paviršiaus savybės (pvz., šiurkštumas, geba sugerti). Kiek
reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
Turi būti ne žemesnė kaip 8°C.

Dengimo sąlygos

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 65%, galima liesti po maždaug 2 val. Kitą sluoksnį
galima dengti ne anksčiau kaip po 4 val. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas
didesnis, arba kai blogai cirkuliuoja oras, pvz., tankiai sukrauta, džiūsta ilgiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.Įrankių plovimas

Nuorodos

Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant praplauti vandeniu.  Neišleisti į vandens
telkinius, kanalizaciją, neleisti susigerti į žemę. Saugos duomenys pagal užklausimą pateikiami
profesionaliam naudojimui.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

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

Atliekų tvarkymas

Šiame gaminyje (A/e kateg.), dydžiai: 130 g/l (2010). Šiame gaminyje yra iki 60 g/l lakių organinių
junginių (VOC).

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis
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M-KH01Produkto kodas (dažai ir emaliai)

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.

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


