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StuccoDecor DI PERLA
Dekoratyvinis metalinio atspalvio glaistas vidui.

Produkto aprašymas

Capadecor StuccoDecor DI PERLA – metalinio atspalvio glaistas individualiai pasirinktai sienų bei
lubų apdailai.

Įvadas

Viešbučių, kavinių, restoranų, biurų, gydytojų kabinetų, butų, ligoninių palatų  ir kt. aukštos kokybės
paviršių apdailai.

Paskirtis

■ Ekologiškas.
■ Be tirpiklių ir plastiklių.
■ Skiedžiamas vandeniu.
■ Difuziškas.
■ Lengvai dengiamas.
■ Išlaiko dideles apkrovas.

Savybės

Organinis rišiklis polimerinės dervos pagrindu.Pagrindinė medžiaga

2,5 lPakuotė/ indų talpa

Bazinis sidabrinio ir auksinio atspalvio glaistas.Spalvos

„Capadecor StuccoDecor DI PERLA“ glaistas spalvinamas „ColorExpress-System“ įrenginiais apie 73
spalvomis (55 sidabrinio ir 18 auksinio atspalvio).

Spalvinant rankiniu būdu, kad nebūtų atspalvio skirtumo, iškart sumaišyti reikiamą glaisto kiekį. Bazinį
glaistą galima naudoti tik nuspalvintą.

Šilko blizgesio.Blizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Tinkamumo naudoti trukmė 2 metai.Laikymas

Parametrai pagal DIN EN 13300

■ Atsparumas šlapiam trynimui: 2 klasė.

Techniniai duomenys

■ Tankis: apie 1,0 g/cm3 

■ Didžiausias grūdelių dydis: smulkūs

„CapaGrund Universal"Papildomi produktai
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Dengimas

Visi įprastiniai mineraliniai pagrindai (senas tinkas, betonas, mūras), gipskartonis, medienos plaušų
plokštės, surenkami statybiniai elementai, apkrovą išlaikantys seni sluoksniai.

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, sausi, išlaikantys apkrovą. Pirmiausia paviršių nuglaistyti, pvz.,
„Akkordspachtel mittel“ arba „Akkordspachtel fein“ taip, kad jis būtų lygus, be skylių arba tuštumėlių.
Paskui paviršių  padengti „CapaGrund Universal“ be faktūros pagal techninę instrukciją  tokia spalva,
kokios spalvos bus kitas sluoksnis.  

PI, PII ir PIII skiedinių grupės tinkai
Tvirti, normaliai sugeriantys tinkai pirmiausia padengiami „CapaGrund Universal“. Birūs, sugeriantys
tinkai gruntuojami „CapaSol LF“. Stipriai sugeriantys tinkai gruntuojami „Caparol-Tiefgrund TB“ arba
„AmphiSilan-Putzfestiger“.  

PIV skiedinių grupės gipsinis ir gamyklinis tinkas
Gipsinį tinką su sukepusiu paviršiumi nušlifuoti, nuvalyti dulkes ir nugruntuoti „CapaGrund Universal“.

Gipsinės plokštės, gipskartonio plokštės
Šiurkštus nušlifuoti. Minkštas ir nušlifuotas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „CapaSol LF“. Stipriai
sugeriančius  paviršius gruntuoti  „Caparol-Tiefgrund TB“ arba „AmphiSilan-Putzfestiger“. Normaliai
sugeriančius paviršius nugruntuoti „CapaGrund Universal“. Plokštes su vandenyje tirpiomis,
blunkančiomis sudėtinėmis medžiagomis gruntuoti „Caparol AquaSperrgrund“.  

Betonas
Pašalinti medžiagos nuo sulipimo likučius, taip pat tepančias, birias daleles. Stipriai sugeriančius 
paviršius gruntuoti  „Caparol-Tiefgrund TB“ arba „AmphiSilan-Putzfestiger“. Normaliai sugeriančius
paviršius nugruntuoti „CapaGrund Universal“.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai
Matiniai, silpnai sugeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgius ir lakuotus paviršius pašiurkštinti,
gruntuoti „CapaGrund Universal“.  

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai
Apkrovos neišlaikančius emalinių ir dispersinių dažų arba sintetinės dervos sluoksnius pašalinti.
Stambiai akytus, birius arba sugeriančius paviršius gruntuoti „CapaSol LF“. Apkrovos neišlaikančius
mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai ir nuo paviršių nuvalyti dulkes. Gruntuoti „Caparol-
Tiefgrund TB“ arba „AmphiSilan-Putzfestiger“.  

Klijinių dažų sluoksniai
Nuplauti iki pagrindo ir gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“ arba „AmphiSilan-Putzfestiger“.  

Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai, atšokę tapetai
Visiškai pašalinti. Klijus ir makulatūrą nuplauti. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“ arba „AmphiSilan-
Putzfestiger“.  

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių ir riebalų dėmėmis Nikotino, suodžių ir riebalų dėmes
nuplauti vandeniu su riebalus skaidančiais buitiniais valikliais ir palikti gerai išdžiūti. Vandens dėmes
nuvalyti sausu šepečiu ir izoliuoti gruntiniais dažais „Caparol Aqua- Sperrgrund“. 

Maži trūkumai
Atitinkamai paruošus, nuglaistyti „Caparol-Akkordspachtel“ ir prireikus nugruntuoti.  

Dėmesio! Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB“, patalpose gali atsirasti būdingas tirpiklio kvapas, todėl
būtina gerai vėdinti. Patalpose, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, rekomenduojama naudoti
silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger“, kuriame nėra aromatinių junginių.

Pagrindo paruošimas

Dengiama trumpo plauko voleliu vienu sluoksniu.Dengimo būdas

1 darbo ciklas
Paruoštą paviršių trumpo plauko voleliu lygiai padengti norimos spalvos glaistu „Capadecor
StuccoDecor DI PERLA“, atskiedus vandeniu iki 20%. Sąnaudos apie 40 ml/m2.

Sluoksnių sandara

2 darbo ciklas
Specialia glaistykle padengti norimos spalvos glaistą „Capadecor StuccoDecor DI PERLA“, netrukus
ta pačia glaistykle paviršiui suteikti faktūrą. Gaunamas aksominis paviršius. Sąnaudos apie 80 ml/m2.

Kad nebūtų matomų sandūrų, dengti nepertraukiamai ir užgriebiant už dar drėgno ploto. Įtaką daro
skersvėjai ir šilti pagrindai.

Apie 120 - 150 ml/m2. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotąSąnaudos

Temperatūra dengiant ir džiūstant
Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.
Santykinis oro drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 80%.

Dengimo sąlygos

Apie 24 val., tarp atskirų darbo ciklų turi praeiti ne mažiau kaip 12 val. Kai temperatūra žemesnė ir
santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Pabaigus darbus, įrankius nuplauti vandeniu.Įrankių plovimas
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Nuorodos

Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens
telkinius, gruntą.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip
vandeninių dažų atliekas, o sudžiūvusias medžiagos liekanas sutvarkyti kaip sukietėjusius dažus arba
buitines atliekas.

Atliekų tvarkymas

Šiai produktų kategorijai (kat. A/a): 30 g/l LOJ (2010)
Šiame produkte LOJ yra iki 1 g/l

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Akrilo-stireno kopolimero dispersija, pigmentai, mineraliniai užpildai,  vanduo, priedai.Sudėtinių medžiagų deklaracija

Žr. saugos duomenis.Išsamesni duomenys

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

 

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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