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Capaver®

CapaColl RF
Ekonomiški, reversiniai specialūs klijai,  klijuoti „Rauhfaser” ir kitus
lengvus tapetus, kurie bus dažomi.

Produkto aprašymas

Paruošti naudoti, skaidrūs specialūs klijai „Rauhfaser", lengviems tapetams klijuoti ant vidaus paviršių.

Paskirtis
Vidaus paviršiams po tinkamo paviršiaus paruošimo.

Padengiant gipsinius glaistus, dėl ilgalaikio drėgmės poveikio gali išbrinkti, atsirasti pūslių ir atšokti.
Todėl, kad greičiau išdžiūtų, būtina pasirūpinti pakankamu vėdinimu ir temperatūra.
Laikytis atmenos Nr. 2 „Gipskartonio plokščių glaistymas“, Federalinė gipso ir gipskartonio plokščių
pramonės asociacija.
Dar galima šiuos plotus padengti „CapaSol″ arba „Caparol-Haftgrund” ir palaukus kol išdžiūs, klijuoti.

Paskirtis

■ Mažai lakiųjų organinių junginių.
■ Paruotši naudojimui.
■ Pukiai tinka klijavimo aparatams.
■ Išdžiūvę išlieka skaidrūs.
■ Ekonomiški, gerai sukimba.

Savybės

Sintetinės dervos dispersija pagal DIN 55945.Pagrindinė medžiaga

16 kgPakuotė/indų talpa

Balti- skaidrūsSpalvos

Vėsiai bet ne šaltyje. 
Pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Laikymas

■ Capaver AkkordVlies Z130 K 
■ Capaver AkkordVlies Z150 K

Papildomi produktai

Naudojimo sritys, pagal techninę informaciją Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis″Nuorodos
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Dengimas

Tapetuojami paviršiai turi būti tvirti, sausi, švarūs, lygūs ir be sukibtį mažinančių dalelių. 
Laikytis VOB, DIN 18366 C dalies, 3 skyriaus nuorodų; taip pat žr. techninę informaciją Nr. 650.

Pagrindo paruošimas

Naudojami gruntai

Pagrindai Gruntai

skiedžiami vandeniu su tirpikliais

Gruntinis
sluoksnis

CapaColl RF 
(atskiesti 1:1 )

OptiGrund E.L.
F. 

 Caparol-
Haftgrund

Aqua 
Sperrgrund

AmphiSilan-
Putzfestiger

PIc - PIII tinkas  x   x  x   x  2   x  3 

PIV gipsinis
tinkas  x     x   x  2   x  3 

Betonas  x   x  x   x  2   x  3 

Gipso blokai  x   x  x   x  2   x  3 

Gipso plokštės
(anksčiau gipso
kartonas)

 x  x   x  2 
 x  3 

Gipso pluošto
plokštė  x   x  x   x  2   x  3 

Nebrinkstantys
medienos
gaminiai

x  1   x  1   x  1   x  2   x  3 

1) Nėra apsaugos nuo dažančių sudėtinių medžiagų
2) Naudoti, jei sudėtyje yra dažančių medžiagų
3) Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra tirpiklių, gali ilgai neišnykti nemalonus kvapas. Reikia
įsitikinti, ar būtina naudoti būtent šį produktą.

Naudojimui paruoštais „CapaCollRF" tapetų juostų klijuojamąją pusę sočiai ir tolygiai ištepti teptuku
arba klijavimo įrenginiu. 
Klijavimo įrenginio (pvz. „Tapofix") skalėje nustyti 1,5–2.
Ištepus per dideliu klijų kiekiu, klijai gali ne vienodai pasiskirstyti ir pavišius taps nelygus.
Gruntiniam sluoksniui  „CapaColl RF" galima astkiesti vandeniu, santykiu 1:1.

Sluoksnių sandara

Vienam m2 užklijuoti:
apie 200–250 g/m², priklausomai nuo paviršiaus, jo struktūros.
Tikslias sąnaudas nustatyti  užklijavus bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra:
ne žemesnė kaip +8 °C .

Dengimo sąlygos

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.Įrankių plovimas

 

Darbo aplinkoje nelaikyti maisto produktų. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti, taip pat nedirbti jei
sergama sloga! Saugoti, kad nepatektų į akis! Nuo odos pašalinti produkto likučius! Baigus darbus,
darant pertraukas, gerai nusiplauti rankas! Po darbo naudoti odos priežiūros priemones ( riebų
maitinantį kremą). Prieš pradedant darbus, po kiekvienos pertraukos naudoti riebų apsauginį odos
kremą.

Nuorodos

Nuorodos

Saugoti nuo vaikų. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru
vėdinimu. Dirbant su produktu nevalgyti, negerti, nerūkyti.
Patekus į akis, ant odos tuoj pat nuplauti dideliu kiekiu vandens. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją,
vandens telkinius, nesusigertų į žemę. 

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti likučiai sutvarkomi kaip klijai vandens
pagrindu, sudžiuvę- kaip sukietėję klijai arba buitinės atliekos.

Atliekų tvarkymas

D1Giscode

Celiuliozės eteris, polivino acetato dispersija, vanduo, priedai, konservavimo medžiagos
(metilizotiazolinas, benzizotiazolinas).

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų firmos
bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Techninė konsultacija
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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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