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Capadecor
Calcino Color
Mineralinė kalkinė spalvinamoji pasta, skirta aukštos kokybės
marmurinei glaistymo technikai

Produkto aprašymas

Specialus dažų koncentratas, skirtas „Calcino-Decor″, „Histolith Innenkalk″, „Histolith Fassadenkalk″
bei „Histolith Kalkschlämmen″ spalvinimui. „Calcino-Color″ išskirtinai naudojamas kalkinių produktų
spalvinimui. Šio koncentrato negalima maišyti su kitomis medžiagomis.

Paskirtis

■ Geriausias atsparumas šviesai, skirta vidaus paviršiams 
■ Kalkinė pasta idealiai tinka „Calcino-Decor” tonavimui
■ Sudėtyje nėra tirpiklių ir minkštiklių

Savybės

Pakuotė/indų talpa

0,25 kg plastikinės pakuotės

dėžė: 4 x 0,25 kg, mažiausias užsakomas kiekis 1 kg

Pagrindiniai atspalviai:Spalvos

22 paruoštos pastos, skirtos pagrindinių atspalvių maišymui; priklausomai nuo įmaišyto pastos kiekio
gali būti paruošti dar 3 kiti šviesumo atspalviai. Pagrindiniai atspalviai sukurti remiantis „Caparol 3D-
System“ sistema.
Raudoni atspalviai:
3D Laser 20, 3D Rose 105 (pilkšva), 3D Korall 165, 3D Boredeaux 40 (pilkšva).
Oranžiniai atspalviai:
3D Lachs 75, 3D Aprico 65 (pilkšva), 3D Siena 165 (geltonas pigmentas), 3D Onyx 100 (pilkšva).
Geltoni atspalviai:
3D Caramell 100, 3D Palazzo 225 (pilkšva), 3D Palazzo 330, 3D Palazzo 220 (pilkšva).
Žali atspalviai:
3D Agave 100, 3D Agave 65 (pilkšva), 3D Patina 65, 3D Patina 40 (pilkšva).
Mėlyni atspalviai:
3D Lazur 125, 3D Pacific 100 (pilkšva).
Pilki atspalviai:
3D Tundra 5, 3D Patina 35, 3D Pacific 5, 3D Olive 5.
Pastos maišomos bet kokiu santykiu.

Šviesumo laipsniai:
pagrindinis atspalvis maišomas taip: į baltą kalkinį glaistą (12 kg) įmaišoma 4 pakuotės „Calcino-Color“
 (po 0,25 kg). Įmaišius mažesnį pastos kiekį (3, 2 arba 1 pakuotę), gaunami dar kiti 3 šviesesni
atspalviai. Kad būtų lengviau dozuoti, spalvinimo pastos yra išfasuotos po 4 (0,25 kg) vienoje dėžėje.
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Maišymo santykis:
maišant atspalvius, reikia atkreipti dėmesį, kad nebūtų viršytas spalvinimo pastos ir glaisto maišymo
santykis: 1 : 12. (apie 8 %) . Nukrypus nuo šio santykio, gali kilti problemų dengiant.
Įmaišius spalvinimo koncentrato ir po to išmaišius, „ Calcino-Decor“ praranda pradinę kalkiniam
glaistui būdingą konsistenciją. Todėl, norint dengti tonuotą glaistą, jį nuspalvinti reikėtų prieš 2-3 dienas
iki darbų pradžios.

■ Vėsiai, bet ne šaltyje. Geriausia laikyti ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.  Pradarytas
pakuotes laikyti sandariai uždarytas, kad medžiaga nesutirštėtų ir nesudžiūtų. 

Laikymas

Dengimas

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

Tinkami pagrindai

Išdžiūvęs/sukietėjęs „Calcino Decor“ kaip marmuras nėra elastingas, todėl kai pagrindai nestabilūs,
paviršius gali sutrūkinėti. Dėl šios priežasties pagrindus būtina stabilizuoti.

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“.
Labiau birūs tinko paviršiai gruntuojami „Caparol-Tiefgrund TB“ arba „AmphiSilan-Putzfestiger“.

PIV skiedinių grupių gipsinis ir paruoštas (gamyklinis) 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. nuorodos.
Dėmesio
Dengiant „Calcino Decor“, reikalinga dviguba apkala. Kad  plokščių sandūrų zonoje ir prijungčių
siūlėse nesusidarytų plyšių, siūlės turi būti suformuotos taip, 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. Blizgius ir emaliniais dažais padengtus paviršius
pašiurkštinti.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:
Pašalinti apkrovos neišlaikančius emaliniais ir dispersiniais dažais padengtus sluoksnius, sintetinės
dervos tinką. Stambiai akytus, birius 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:
Paviršius gruntuoti „Capacryl Holz-Isogrund“. Melamino derva dengtas plokštes gruntuoti „Capacryl-
Haftprimer“.
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Dėmesio:
Prieš dengiant „Calcino Decor“ reikia kruopščiai paruošti pagrindą.
Kad  plokščių sandūrų zonoje ir prijungčių siūlėse nesusidarytų plyšių, siūlės turi būti taip suformuotos,
jog būtų garantuotas ilgalaikis uždengimas be plyšių.

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

Būtina susipažinti ir su pagrindinio „Calcino-Decor" produkto technine informacija Nr. 880.Dengimo būdas

Priklausomai nuo pasirinktos spalvos 1-4 x 250 g „Calcino Decor” pakuotėsSąnaudos

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

Dengimui reikalingi specialūs įrankiai:
Glaistyklių rinkinys (venecijietiškos mentės) užapvalintais kampais. Kiekvienam glaistymo darbo
etapui, taip pat dengiant nuspalvintą medžiagą ir sutankinant, reikia naudoti atskirą glaistyklę.  
Medžiagai sutankinti visada naudoti glaistyklę, kuri nebuvo naudojama medžiagai dengti.
Pažeista glaistyklė (subraižyta) išvagoja paviršių grioveliais. Naujas glaistykles pašlifuoti švitriniu
popieriumi (grūdėtumas  400 - 600). 

Įrankiai

Panaudotus įrankius po darbo nedelsiant išplauti vandeniu.
Dirbti tik su švariais įrankiais.

Įrankių plovimas

Nuorodos

„Calcino-Imprägnierpaste“ impregnavimo pasta (TI Nr. 904) nėra atspari tiesioginei vandens tiškalų
apkrovai (atsiranda kalkių dėmės), taip pat riebalams, rūgštims, dervoms, kofeinui, arbatai ir
dažančioms medžiagoms.
Nedidelius nešvarumus nedelsiant galima pašalinti šiltu vandeniu, įpylus neutralių buitinių ploviklių.
Dėmesio: nenaudoti kalkes tirpdančių priemonių!

Valymas ir priežiūra

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS ANT ODOS:
nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plauti vandeniu.
Išsiimti kontaktinius lęšius, jei yra, ir vėl plauti akis. Išsamesnė informacija saugos duomenų lape.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

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

Atliekų tvarkymas

Kalcio hidroksidas, kalkiniai pigmentai (kalkechte Pigmente), vanduo.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,
atisžvelgę 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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