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Capadecor
ArteLasur Color
Lazūriniai sienų dažai, kurių pagrindinė medžiaga – akrilatas, su
spalvotomis dalelėmis.

Produkto aprašymas

Specialūs, labai gražūs lazūriniai dažai vidaus sienų paviršiams.
“Capadecor ArteLasur Color” yra užpatentuoti (Nr.E93830019.1/ TO98A000997).

Paskirtis

“Capadecor ArteLasur Color” nėra spalvinami. Į lazūrinių dažų sudėtį įeina tamsių spalvų dalelės,
kuriomis padengus nudažytą paviršių, gaunama puikios kokybės, efektyvi optika.

■ Atikltas bandymas pagal AgBB bandymo kriterijus;
■ skiedžiami vandeniu, ekologiški, silpno kvapo;
■ atsparumo šlapiam trynimui klasė 2;
■ užtikrintas rezultata;
■ galima pataisyti;
■ atsparūs vandeninėms dezinkefavimo priemonėmis;

Savybės

Akrilato dispersija.Pagrindinė medžiaga

2,5 lPakuotė/indų talpa

Skaidri su spalvotomis dalelėmis:Spalvos

Ferrara = oksido- raudonumo dalelės
Grosseto = oranžinės- raudonos dalelės
Livorno = pilkos dalelės

Išdžiūvęs paviršius būna šilko matinis.Blizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Praimti indai laikomi gerai uždaryti.

Laikymas

■ Tankis: ca. 1,0 g/m3 Techniniai duomenys

■ Perlatec Gold/Silber
■ Pearl White/Red/Green/Blue
■ Switch Desert/Lagoon

Papildomi produktai

Perlų blizgesio pigmentai efektingai atrodantiems paviršiams gauti, naudojami tik vidui.

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

Vidaus sienos ir paviršiai. Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi, taip pat lygūs arba lengvai
struktūriniai, plokšti.
Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18 363, 3-čią pastraipą.

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti be spalvų kontrastų. Todėl rekomenduojame pagrindus pirmiausia apdoroti baltais
pigmentiniais, geros įgerties, bet ne stipriai sugeriančiais gaminiais. Nauji stiklo audiniai ir šiurkštaus
pluošto tapetai gali būti dengiami iš karto. Laikykitės atitinkamų gruntavimo ir tarpinio sluoksnio
dengimo techninių informacijų.

Nurodymai, kaip apipavidalinti:
Sienų lazūriniai dažai yra permatoma medžiaga, per kurią persišviečia pagrindo spalva ir faktūra. Dėl
tos priežasties rekomenduojamas piešinys. Kontrastinis įspūdis yra didelis, kai naudojamas šviesus
gruntas ir tamsesnių atspalvių lazūriniai dažai. Kai lazūrinių dažų spalva labai šviesi ir pagrindai turi
ryškią faktūrą, gali sumažėti šviesių pigmentinių lazūrinių dažų dalelių optinis įspūdis.
Kuo storesniu sluoksniu dengiama, tuo paviršius labiau blizga. Kilmingą išvaizdą paviršiai įgyja į dažus
įmaišius nuo 1% iki 5% efektingų pigmentų. Pigmentus tolygiai išmaišyti (žiūrėti techninę informaciją
Nr. 816).

Pagrindo paruošimas

Apatinis sluoksnis:
Lygiems paviršiams gauti gruntuojama “Caparol-Haftgrund”;
Lengvai šiurkštiems paviršiams - “Putzgrund 610”;
Struktūriniams paviršiams–“MultiStruktur fein/mittel”;

Sluoksnių sandara

Tarpinis sluoksnis:
dengiama "Indeko-Plus", nuspalvinus pageidaujama spalva "ColorExpress" 3D sitemoje. Metalinio
blizgesio vaizdui gauti naudojamas “Capadecor Metallocryl Interior”. Dengiant laikytis punkto "Paviršių
poveikiai" nuorodų.

Dėmesio:
Kad nebūtų volelio faktūros, apatinis ir tarpinis sluoksniai dengiami teptuku. “Caapdecor ArteLasur
Color” negalima dengti tiesiai ant šarminio tarpinio sluoksnio (pvz., silikatinių dažų arba silikatinio
tinko).

Viršutinis sluoksnis:
“Capadecor ArteLasur Color” dažai nespalvinami, yra paruošti dengti ir jų nereikia skiesti.
Rekomenduojame lazūrinius dažus dengti per visą paviršių minkštais šepečiais (pvz., dažymo
šepečiu, ovaliniu šepečiu).

Šepečiais mojama kryžmais mostais. Po trumpo džiūvimo, paviršiai dar kartą palyginami su tuo pačiu
šepečiu.
Kad danga būtų tolygi, dengiant didesnius plotus ar easant aukštesnei temperatūrai, reikia kad dirbtų
mažiausiai  2 asmenys.

Tarpinis sluoksnis lygiems pagrindamas gauti
dengiamas "Capadecor ArteLasur Color" su
"Indeko-plus" arba "Metallocryl Interior",
spalvinama atitinkama spalvinimo sitema
iš "ColorExpress". Struktūriniam paviršiui
gauti dengiama "MultiStruktur"  kryžminias
mostasi (spalvinat mašinomis "ColorExpress" 
gaunama daugybė atspalvių)

"Capadecor ArteLasur Color"  paruošti dengti. 
 Dengiama dažais per visą plotą vieną kartą-
trumpais kryžmais mostais šepečiu.

Apie 110–150 ml/m2 vienam sluoksniui. Tikslias sąnaudas galima nustatyti padengus, bandomąjį
paviršių.

Sąnaudos

Žemiausia temperatūra apdorojimui ir džiūvimui:
aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti + 5ºC.

Dengimo sąlygos

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per ~ 4 val.Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu, įpylus ploviklių.Įrankių plovimas
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Nuorodos

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis, iškart nuplaukite jas vandeniu. Saugokite,
kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę.

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

šiam produktui (Kat.A/l): 200 g/l (2010). Produkte yra iki 50 g/l lakiųjų organinių junginių (VOC).ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-DF02Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Akrilinės dervos dispersija, spalvų pigmentai, mineraliniai užpildai, vanduo, plėvelę sudaranti
medžiaga, priedai, konservuojančios medžiagos.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Žiūrėti saugos duomenų lapus.Išsamesni duomenys

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos
dengti.Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų
bendradarbius, dirbančius Jūsų šalyje. Mielai Jums patarsime 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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