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Capadecor
Calcino Decor
Mineralinis kalkinis glaistas, skirtas aukštos kokybės
marmurinio glaistymo technikai

Produkto aprašymas

Mineralinė danga sienoms ir luboms, kurią sudaro gesintos kalkės, marmuro milteliai ir vanduo. 
„Calcino-Decor“ skirtas apipavidalinti vidaus patalpas, kurioms keliami išskirtinės kokybės ir apdailos
reikalavimai,  pavyzdžiui,  biurų, priimamųjų, konferencijų salių, viešbučių, bankų, laisvalaikio patalpų,
kanceliarijų, taip pat privačių erdvių.

Paskirtis

■ Mineralinis
■ Be organinių priedų
■ Akmens išvaizdos
■ Labai difuziškas ir geros įgerties
■ Nedegus, nes mineralinis
■ Dengiamas išlieka elastingas
■ Spalvinamas vietoje individualiai

Savybės

12 kg plastikinės pakuotėsPakuotė/indų talpa

■ Calcino Decor:Spalvos

Balta-pilka.Tiekiama spalva ir medžiagos konsistencija dėl  mineralinių sudėtinių dalių gali truputį
skirtis.

■ Calcino Color:

22 bazinės spalvos: 4 paruoštos pastų pakuotės, skirtos 4 šviesio laipsniams gauti.

Dėmesio:

■ „Calcino Decor“ reikia nuspalvinti ne vėliau kaip likus 3 d. iki dengimo, nes maišoma medžiaga
praranda klampumą. Tik maždaug po 2  dienų ji vėl tampa tinkama glaistymui. 

■ Nuspalvinus „Calcino Decor“ būtina perpilti į švarų indą, kad neliktų nesumaišytos medžiagos prie
kibiro kraštų ir ant dugno.

■ Pagrindiniai atspalviai sukurti remiantis „Caparol 3D-System“ sistema,  tačiau tikslaus spalvų
atitikimo su „Caparol 3D“ spalvyno atspalviais pasiekti neįmanoma dėl sudėtyje esančių natūralių
žaliavų skirtingų atspalvių.

Kita informacija, kaip spalvinti „Calcino Decor“, žr. TI Nr. 903.

Vėsiai, bet ne šaltyje. Laikyti ne žemesnė kaip +5°C temperatūroje. Kad medžiaga nesuliptų ir
neišdžiūtų, praimtas pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Laikymas

■ Calcino Color
■ Calcino Imprägnierpaste

Papildomi produktai
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Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis

Dengimas

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių, sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3
sk. nuorodų.

Tinkami pagrindai

 Kai pagrindai nestabilūs, išdžiūvęs/sukietėjęs „Calcino Decor“ gali sutrūkinėti. Todėl pagrindus būtina
stabilizuoti, taikant tinkamas priemones.

Pagrindo paruošimas

PI, PII ir PIII skiedinių grupių tinkas:
Tvirti, normaliai įgeriantys tinko paviršiai dengiami be išankstinio paruošimo. Lengvai birūs, įgeriantys
tinko paviršiai gruntuojami „OptiGrund E.L.F.“ arba „CapaSol LF“.
Stambiai akyti, birūs, įgeriantys tinko paviršiai gruntuojami „Caparol-Tiefgrund TB“ arba „AmphiSilan-
Putzfestiger“.

PIV skiedinių grupių gipsinis ir gamyklinis (paruoštas) tinkas:
Gipsinį tinką su sukepusiu paviršiumi nušlifuoti, nuvalyti dulkes ir nugruntuoti „Caparol- Tiefgrund TB“
arba „AmphiSilan-Putzfestiger“.

Gipsinės plokštės:
Įgeriančias plokštes nugruntuoti „OptiGrund E.L.F.“ arba „Caparol-Tiefgrund TB“ (apkala, žr.
gipskartonio plokštės).

Gipskartonio plokštės:
Glaisto šiurkštus nušlifuoti. Minkštas ir nušlifuotas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „CapaSol LF“. Jei
plokštės įgeria stipriau, gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“ arba „AmphiSilan-Putzfestiger“. Plokštes su
vandenyje tirpiomis, blunkančiomis medžiagomis gruntuoti „Caparol-Filtergrund grob“. Laikytis
techninės atmenos Nr. 12, 2 sk. nuorodų.
Dengiant „Calcino Decor“, reikalinga dviguba apkala, kad nesusidarytų plyšių plokščių sandūrų zonoje
ir prijungčių siūlėse. Siūlės turi būti taip suformuotos, kad būtų garantuotas ilgalaikis uždengimas be
plyšių.

Betonas:

Pašalinti medžiagos nuo sulipimo likučius ir tepančias, birias daleles.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai:
Matinius, silpnai įgeriančius sluoksnius dengti iškart „Putzgrund". Blizgius ir emaliniais dažais
padengtus paviršius pašiurkštinti.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:
Pašalinti apkrovos neišlaikančius emaliniais ir dispersiniais dažais padengtus sluoksnius arba
sintetinės dervos tinką. Stambiai akytus, byrančius arba įgeriančius paviršius gruntuoti „OptiGrund E.L.
F.“ arba „CapaSol LF“. Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai ir
nuo paviršių nuvalyti dulkes. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“ arba „AmphiSilan-Putzfestiger“.
Klijinių dažų sluoksnis:
Nuplauti iki pagrindo. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“ arba „AmphiSilan-Putzfestiger“.

Šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai, atšokę tapetai:
Pašalinti visiškai. Nuplauti kleisterį ir makulatūros likučius. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“ arba
„AmphiSilan-Putzfestiger“.

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis:
Nikotino, suodžių arba riebalų dėmes nuplauti vandeniu, įpylus riebalus skaidančio buitinio valiklio, ir
palikti gerai išdžiūti. Išdžiūvusias vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu. Izoliuoti „Caparol Filtergrund
grob“ gruntu (tech. informacija Nr. 845).

Mediena ir medienos dirbiniai:
Mediniai pagrindai ir medienos dirbinių plokštės dėl jų polinkio išbrinkti ir suslūgti yra netinkamos
dengti „Calcino Decor“.

Maži defektai:
Po atitinkamo paruošiamojo darbo užtaisyti „Caparol-Akkordspachtel“ glaistu ir, jei reikia,  nugruntuoti.

Apkrovą išlaikantys kalkinio glaisto technika padengti paviršiai be vaško:
Labai blizgius paviršius nušlifuoti, nuvalyti dulkes ir nugruntuoti „Putzgrund 610“.
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Kalkinio glaisto technika padengti paviršiai su vaško danga:
Kreiptis dėl konsultacijos.
Dėmesio:
Prieš dengiant „Calcino Decor“ reikia kruopščiai paruošti pagrindą.
Kad nesusidarytų plyšių plokščių sandūrų zonoje ir prijungčių siūlėse, siūlės turi būti taip suformuotos,
jog būtų garantuotas ilgalaikis uždengimas be plyšių.

Kai pagrindai nelygūs arba netolygios faktūros, būtina prieš tai nuglaistyti „Akkordspachtel mittel“ arba
„Fein“. Jei tinke yra įtrūkių, į „Akkordspachtel“ glaistą reikia įterpti armavimo tinklelį.

Dengimo būdas

Statybiniai techniniai plyšiai yra veikiami deformacijų. Todėl neįmanoma ilgam laikui ir nematomai jų
uždengti dažymo priemonėmis. Išdžiūvus gruntui,  galima iš karto dengti „Calcino Decor“. 

Ypatingos nuorodos:

■ Dėl metalinių briaunų apsauginių juostelių  gali kilti problemų, nes padengus glaistymo technika gali
atsirasti matomų tamsių dėmių arba korozijos dėmių. Prieš naudojant „Calcino Decor“, šias vietas
reikia paruošti atitinkamomis priemonėmis.

■ Jei pakuotėje ant medžiagos paviršiaus atsisluoksniavo skystis, lėtaeigiu  maišytuvu reikėtų jį
atsargiai įmaišyti. Nenupilti!

■ Įrankiai visada turi būti švarūs ir prižiūrėti.
■ Kibiro kraštą reikia reguliariai nuvalyti ir neleisti, kad į į jį patektų sudžiūvusios medžiagos dalelių.
■ Per pertraukas medžiagą apdengti plėvele.
■ „Calcino Decor“, „Calcino Color“ ir „Calcino- Imprägnierpaste“ jokiu būdu neskiesti.
■ Medžiagą antram  ir trečiam darbo etapui spalvinti ne vėliau kaip likus 3 d. iki darbų

pradžios!

Pasirinktą spalvinimo pastą išmaišyti gamintojo pakuotėje ir neatskiedus sukrėsti į kalkinį glaistą.
Kalkinį glaistą kartu su spalvinimo pasta sumaišyti lėtaeigio maišytuvo neaštriabriaune šluotele. Šį
mišinį perpilti į švarų tuščią indą ir dar kartą trumpai permaišyti, kad tolygiai pasiskirstytų pigmentai.
Po 3 d. nuspalvintos masės jokiu būdu daugiau nemaišyti ir neskiesti.

„Calcino Decor“ galima dengti dviem būdais:

„Calcino Decor Rapid“ variantas:

Dengimo variantas „Calcino Decor Rapid“. Šis būdas skirtas vizualiai apipavidalinti paviršių. Glaisto
sluoksnis yra plonas, todėl dengiant šiuo būdu  neatsiskleidžia /ribotai atsiskleidžia  pagrindiniai 
 kalkinio glaistymo technikos pranašumai, kaip antai, sorbcijos geba ir patalpų drėgmės reguliavimas,
susijęs su patalpų oro drėgmės amortizavimu.

Tarpinis sluoksnis
Atitinkamai paruošus pagrindą,  dengiamas tarpinis sluoksnis „Caparol Haftgrund“. „Caparol
Haftgrund“ voleliu užvoluojamas ant paviršiaus ir nuglaistomas venecijietiška mente.

Pirmas glaisto „Calcino Decor“ sluoksnis:
Pirmame darbo etape norimu atspalviu tonuotą „Calcino Decor“ glaistą venecijietiška mente trumpais
mostais ir įvairiomis kryptimis glaistyti ant paviršiaus. Tam naudojama nerūdijančio plieno glaistyklė
(240 mm x 100 mm). Šiuo darbo etapu padengta medžiaga turi džiūti apie 2 – 3 val.

Antras glaisto „Calcino Decor“ sluoksnis:

Visiškai išdžiūvus pirmajam glaisto „Calcino Decor“ sluoksniui, glaistomas antras glaisto sluoksnis.
Medžiaga taip pat dengiama nerūdijančio plieno glaistykle (240 mm x 100 mm) ir po maždaug 5 min
sutankinama kita glaistykle (200 mm x 80 mm) arba siaura glaistykle (200 mm x 50 mm) bei
išlyginama. Tankinimui skirtos glaistyklės turi būti naudojamos išskirtinai tik tankinimui, jų paviršius turi
būti nepažeistas. 
Atsargiai: poliruojant stipriai nespausti, antraip kalkinis glaistas gali atsisluoksniuoti. Todėl reikia dirbti
švelniai ir stipriai nespaudžiant.
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Klasikinis „Calcino Decor“ variantas:

kai dengiama klasikiniu „Calcino Decor“ dengimo variantu, ne tik vizualiai apipavidalinamas paviršius,
bet ir atsiskleidžia  esminiai kalkinio glaistymo technikos privalumai, kaip antai, sorbcijos geba ir
patalpų drėgmės reguliavimas, susijęs su patalpų oro drėgmės amortizavimu.

Tarpinis sluoksnis
Atitinkamai paruošus pagrindą, tarpinis sluoksnis visada dengiamas „Putzgrund 610“.

Pirmas darbo etapas:

„Putzgrund 610" padengtą paviršių per visą plotą nuglaistyti baltu glaistu „Calcino Decor“. Medžiagos
dengti tiek, kad mente lyginant paviršių nebūtų girdėti pagrindo braižymo garso (apie 800 – 1000 g/
m2). Rekomenduojame naudoti vidutinio dydžio glaistyklę (240 mm x 100 mm). Kalkinis glaistas
dengiamas neatskiestas, tiekiamos konsistencijos. Kad per kitus darbo ciklus glaistas neatšoktų
(neatsisluoksniuotų), nuglaistytas paviršius turi džiūti ne mažiau kaip 24 val. Kai oras vėsus, drėgnas,
džiūvimo trukmė ilgesnė. Pageidautini trumpi, lengvi glaistymo mostai, jie netrukdo dengiant kitus
sluoksnius. Reikia tik vengti storų glaisto šiurkštų.

Šiame ir kituose darbo etapuose negalima šlifuoti, nes geram rezultatui būtinas tam tikras sluoksnio
storis, o be to šlifuojant susidaro labai smulkių dulkių, kurios sumažina sukibtį ir skatina įtrūkių
atsiradimą. Išimtis taikoma tik išorinėms briaunoms, kurios nuglaistomos „Calcino Decor“ gerai
įsotinant, o, išdžiūvus, nulyginamos šlifavimo popieriumi. 

Antras darbo etapas

Per šį etapą išlyginami pirmojo etapo glaistymo mostai. Siekiant, kad pagrindas neišdžiūtų,  „Calcino
Decor“ medžiaga iš pradžių padengiama plonu (nuliniu) sluoksniu (kol beveik visa įsigeria) ir po
trumpos pertraukos dar kartą padengiama vidutinio dydžio glaistykle (240 mm x 100 mm). Medžiagos
sąnaudos apie 300-400 g/m2,  tonuojama pasirinktos spalvos „Calcino Color-Abtönpasten“
spalvinamosiomis pastomis.

Šio darbo etapo metu padengta medžiaga turi džiūti apie 2-3 val.

Trečias darbo etapas

Per paskutinį darbo etapą medžiagos būtina padengti apie 100-200 g/m2, kad paviršius įgautų
ypatingą išvaizdą. Ir šiame etape medžiaga dengiama  vidutinio dydžio glaistykle (240 mm x 100 mm)
dviem plonais sluoksniais. Maždaug po 5 min paviršius sutankinamas ir išlyginamas nedidele
glaistykle (200 mm x 80 mm) arba siaura glaistykle (200 mm x 50 mm). Sutankinimui skirtos
glaistyklės turi būti naudojamos išskirtinai tik šiai funkcijai. Jų paviršius turi būti nepažeistas, lygus. 

Atsargiai: poliruojant stipriai nespausti, antraip kalkinis glaistas gali atsisluoksniuoti. Todėl reikia
glaistyti švelniai, stipriai nespaudžiant.

Paviršių impregnavimas:
Siekiant nesutrikdyti kalkių karbonizacijos proceso, paviršiai paliekami 3-6 d. kietėti ir
neimpregnuojami. Per anksti apdorojus, gali pakisti spalva. „Calcino-Imprägnierpaste" (TI Nr. 905)
dengti venecijietiška mente arba minkštu, nesipūkuojančiu audiniu plonai ir tolygiai. Sąnaudos turi būti
ne didesnės kaip 30-40 g/m2. Apdžiūvus, perteklinę medžiagą pašalinti minkštu audiniu. Išdžiūvus,
pakartotinai nušluostyti. Jeigu impregnavimo pastos padengiama per daug, gali atsirasti šiek tiek baltų
apnašų (pemzos dulkių), dėl to negali būti pareikšta reklamacija. Apnašos sumažėja dar kartą
nušluosčius paviršius.

„Calcino Decor Rapid“ variantas:
Tarpinis sluoksnis: „Caparol Haftgrund“ apie 200 g/m²
Pirmas etapas:  nuspalvintas „Calcino Decor“  apie 100 - 150 g/m²
Antras etapas: nuspalvintas „Calcino Decor“ apie 150 - 200 g/m²

Klasikinis  „Calcino Decor“ variantas:
Tarpinis sluoksnis: „Caparol Putzgrund 610“ apie 200 g/²
Pirmas etapas: baltas „Calcino Decor“ apie 800 - 1000 g/m²
Antras etapas:  nuspalvintas „Calcino Decor“ apie 300 - 400 g/m²
Trečias etapas: nuspalvintas „Calcino Decor“ apie 100 - 200 g/m²

Sąnaudos

Tikslias sąnaudas galima apskačiuoti padengus bandomąjį plotą.

Žemiausia oro ir pagrindo temperatūra dengiant +10°C.Dengimo sąlygos

Glaistyklių rinkinys (venecijietiškos mentės) užapvalintais kampais.
Kad nesusidarytų griovelių, kiekvienam darbo etapui turėtų būti naudojama atskira glaistyklė. Jeigu
glaistyklės paviršius pažeistas, nelygus, jis išvagoja paviršių grioveliais. Naujas glaistykles pašlifuoti
švitriniu popieriumi (grūdėtumas 600).

Įrankiai

Panaudotus įrankius po darbo nedelsiant išplauti vandeniu.
Dirbti tik su švariu įrankiu.

Įrankių plovimas
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Nuorodos

„Calcino-Imprägnierpaste“ impregnavimo pasta nėra atspari tiesioginei vandens tiškalų apkrovai
(atsiranda kalkių dėmės), taip pat riebalams, rūgštims, dervoms, kofeinui, arbatai ir dažančioms
medžiagoms.
Nedidelius nešvarumus iš karto galima pašalinti šiltu vandeniu, įpylus neutralių buitinių ploviklių.
Dėmesio: nenaudoti kalkes tirpdančių priemonių.

Valymas ir priežiūra

Dirgina odą. Stipriai pažeidžia akis. Saugoti vaikams neprieinamose vietose. Saugotis, kad nepatektų į
akis, ant odos ar ant drabužių. Panaudojus gerai nusiplauti rankas. Mūvėti apsaugines pirštines,
naudoti akių apsaugines priemones. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.
Patekus į akis: keletą minučių kruopščiai praplauti vandeniu. Išsiimti kontaktinius lęšius, jei yra, ir vėl
praplauti. Nedelsiant iškviesti gydytoją.
Sudėtyje yra kalcio hidroksido.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Tuščias pakuotes išvežti į autorizuotą atliekų tvarkymo  įmonę perdirbti arba utilizuoti. Sukietėjusias
atliekas galima sandėliuoti laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. 

Atliekų tvarkymas

Tokiam produktui nėra ES nustatyto LOJ ribinio kiekio. Šiame produkte LOJ  yra < 1 g/l.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

BSW60Giscode

Kalcio hidroksidas, kalcio karbonatas, vanduo.Sudėtinių medžiagų deklaracija

Žr. saugos duomenų lapus.Išsamesni duomenys

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į "Caparol" atstovus, kurie,
atsižvelgę į 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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