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Das Capaver®-System
Capaver Acryl-Finish
Ekolgiška, vandeniu skiedžiama, dispersinė danga, skirta dengti
stiklo pluošto audinio tapetus

Produkto aprašymas

Specialiai  vidutinių ir didelių apkrovų veikiamiems "Capaver® stiklo pluošto audinio tapetams sukurta
galutinė danga. 
„Capaver Acryl-Finish” - vandeniu skiedžiama tvirta emalė. Rinktis galima iš 4 blizgesio laipsnių: 
matinės, šilko matinės, šilko blizgesio ir blizgios. Tarpiniu „Capaver Gewebegrundierung“ grunto 
sluoksniu padengtus stiklo pluošto audinius „Capaver Acryl-Finish” padengia taip, kad išlaikoma
audininio faktūra ir jį galima perdažyti pakartotinai po ilgo laiko.

Paskirtis

„Capaver Acryl-Finish” sukurtas vidutinių ir didelių apkrovų veikiamiems paviršiams:Savybės

 

■ skiedžiama vandeniu
■ ekologiška
■ silpno kvapo
■ atspari nešvarumams
■ atspari trinčiai pagal DIN 53778
■ 1 atsparumo šlapiam trynimui klasė 
■ labai gerai valoma (šilko matinė/ šilko blizgesio/ blizgi)
■ atspari vandeninėms dezinfekavimo priemonėms
■ ekonomiška

Grynas akrilatasPagrindinė medžiaga

12,5 lPakuotė/indų talpa

Balta

Spalvinama atskiedžiant iki 5 % „CaparolColor Abtönfarben“ arba „AmphiColor Vollton – und
Abtönfarben“ spalvinamaisiais dažais. Perkant 100 litrų ar daugiau vienos spalvos dažų, galima
užsisakyti dažus nuspalvinti gamykloje.

Spalvos

Matinė, šilko matinė, šilko blizgesio, blizgi.Blizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

Laikymas

1 vidus  2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė

 +   +  ○ – –

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

Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis
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Dengimas

Dengiant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5 °C.Pagrindai

Dengimas:
Gerai išdžiūvusį, „Capaver Gewebegrundierung” gruntu nugruntuotą paviršių tolygiai
padengti „Capaver Acryl-Finish” sluoksniu.
Priklausomai nuo paviršių veikiančios apkrovos, padengti vienu arba dviem sluoksniais.

Sluoksnių sandara

Sąnaudos vienam sluoksniui ant stiklo pluošto audinio tapeto:
smulki faktūra, apie 120 ml/m2.
vidutinė faktūra, apie 120–140 ml/m2.
grubi faktūra, apie 130–150 ml/m2.
Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Panaudotus įrankius po darbo iš karto išplauti vandeniu.Įrankių plovimas

Nuorodos

Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu.
Darbo metu patariama negerti, nevalgyti, nerūkyti. Patekus į akis, ant odos nedelsiant nuplauti
vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Purškiant
neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Išsamesni duomenys - saugos duomenų lape.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į vandens
pagrindo dažų surinkimo punktus,  sudžiūvę likučiai sutvarkomi kaip sukietėję dažai arba buitinės
atliekos.

Atliekų tvarkymas

Tokiam A/a kategroijos produktui: 30 g/l LOJ (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 1 g/l.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-DF01Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Polivinilacetato derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedai, konservantai
(metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į "Caparol" atstovus, kurie,
įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Techninė konsultacija

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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