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Capadecor
ArteTwin
Efektinga glaistymo technika, vidaus darbams

Produkto aprašymas

„ArteTwin” – tai labai įdomi, įvairiaspalvė glaistymo technika, suteikianti vidaus sienoms natūralios
elegancijos. „ArteTwin″ sudaro specialios sudedamosios dalys, kurias galima derinti individualiai.
Derinant įvairias dengimo technikas ir skirtingai naudojant medžiagas, galima sukurti įvairiausius
paviršius nuo santūrių iki labai efektingų. 
Ypatumai:
Specialiai šiai glaistymo technikai pritaikyta mente per pirmą darbo ciklą dengiamos mažiausiai dvi
medžiagos (Twin - Technik). Į „ArteTwin Basic” ir „ArteTwin Effect” sudėtį įeina šviesios pigmentinės
dalelės, kurios nesimaišo su kitais dažų pigmentais, todėl gaunamas unikalus vaizdas. Glaistant
dalelės atidengiamos ir gaunamos natūralios šios technikos faktūros. „Capadecor ArteTwin″ technika
yra saugoma patentu.

Paskirtis

■ Skiedžiama vandeniu
■ Paruošta dengti
■ Nekenksmingas aplinkai, silpno kvapo
■ Tonuojama „ColorExpress“
■ Galima valyti
■ Nedegi pagal DIN 4102-A2

Savybės

Akrilato dispersijaPagrindinė medžiaga

5 l, 10 lPakuotė/indų talpa

Balta su baltomis dalelėmis, gali būti spalvinama „ColorExpress” mašinomis 300 spalvų pagal
„Caparol 3D-System″ ir „ColorExpress” spalvyną „CD-ArteTwin″.
Medžiagų kiekį ir pačias medžiagas galima pasirinkti priklausomai nuo norimo gauti vaizdo ir
apipavidalinimo tikslo.
Kad paviršiai neatrodytų chaotiškai, pagrindinės spalvos turi būti parenkamos to paties tono arba
tarpusavyje turi derėti jų ryškumas.

Spalvos

Blausiai matinisBlizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje. Praimtas pakuotes laikyti sandariai uždarytas.Laikymas

■ Indeko-plus
■ ArteTwin Effekt Gold
■ ArteTwin Effekt Silber

Papildomi produktai
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Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis
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Dengimas

PII ir PIII skiedinių grupės tinkas, PIV skiedinių grupės gipsinis arba paruoštas tinkas, statybinės gipso
plokštės, gipskartonis ir betonas.
Kokybės reikalavimai: gipsinis tinkas ir gipso plokštės - Q3 kokybės.
Kiti pagrindai turi būti be duobučių ir porų bei atitikti DIN 18202 (leistini matmenys aukštuminėje
statyboje) reikalavimus.
Pagrindai turi būti sausi, švarūs, be atplaišų, be sukibimą mažinančių dalelių.
Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18363, 3-čią pastraipą.

Tinkami pagrindai

Nuoroda:
Pagrindo paruošimas
Šiurkštūs ir netolygios faktūros pagrindai išlyginami „Caparol Akkordspachtel Fein”  „Caparol
Akkordspachtel Mittel” arba „AkkordLeichtspachtel”.
„Arte Twin” netinka dengti šarminius paviršius. Pirmiausia šiuos paviršius reikia apdoroti tinkamomis
priemonėmis.

PII ir PIII skiedinių grupės tinkas:
Tvirti, normaliai įgeriantys tinko paviršiai apdorojami „Capadecor DecoGrund” arba „Caparol-
Haftgrund″. Truputį birūs, įgeriantys tinko paviršiai gruntuojami „CapaSol LF″. Stipriai birūs tinko
paviršiai gruntuojami „CaparolTiefgrund TB” arba „AmphiSilan-Putzfestiger”.

PIV skiedinių grupės gipsinis arba paruoštas tinkas:
Labai blizgūs gipsinio tinko paviršiai nušlifuojami, nuvalomos dulkės, gruntuojama „Capadecor
DecoGrund” arba „Caparol-Haftgrund”.

Gipso plokštės:
Nušlifuojami glaisto šiurkštai. Minkštos ir nušlifuotos gipsinio glaisto vietos sutvirtinamos „CapaSol LF”
gruntu. Stipriai įgeriantys pagrindai gruntuojami „Caparol-Tiefgrund TB” arba „AmphiSilan
Putzfestiger”. Normaliai įgeriantys paviršiai gruntuojami „Capadecor DecoGrund” arba „Caparol-
Haftgrund”.

Gipskartonio plokštės:
Nušlifuojami glaisto šiurkštai. Minkštos ir nušlifuotos gipsinio glaisto vietos sutvirtinamos „CapaSol LF”
gruntu. Stipriai įgeriantys pagrindai gruntuojami „Caparol-Tiefgrund TB” arba „AmphiSilan
Putzfestiger”. Normaliai įgeriantys paviršiai gruntuojami „Capadecor DecoGrund” arba „Caparol-
Haftgrund”. Plokštės su vandenyje tirpiomis, dažančiomis, blunkančiomis medžiagomis gruntuojamos
„Caparol AquaSperrgrund”. Laikytis BFS atmenos Nr. 12, 2 dalies.

Betonas:
Pašalinami sukibimą mažinantys likučiai, taip pat tepančios, birios medžiagos. Stipriai įgeriantys
pagrindai gruntuojami „Caparol-Tiefgrund TB” arba „AmphiSilan Putzfestiger”. Normaliai įgeriantys
paviršiai gruntuojami „Capadecor DecoGrund” arba „Caparol-Haftgrund”.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai:
Matiniai, silpnai įgeriantys paviršiai iškart dengiami „Indeko-plus” tarpiniu sluoksniu. Blizgūs ir lakuoti
paviršiai  pašiurkštinami ir gruntuojami „Capadecor DecoGrund” arba „Caparol-Haftgrund”.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:
Pašalinami apkrovos neišlaikantys emalinių, dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko  sluoksniai.
Stambiai porėti, birūs arba įgeriantys paviršiai gruntuojami „CapaSol LF”. Apkrovos neišlaikantys
mineralinių dažų sluoksniai pašalinami mechaniškai ir nuo paviršių nuvalomos dulkės. Gruntuojama
„Caparol-Tiefgrund TB” arba „AmphiSilan Putzfestiger”.

Klijinių dažų sluoksniai:
Nuplaunama iki pagrindo. Gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB” arba „AmphiSilan-Putzfestiger″.

Šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai, atšokę tapetai:
Pašalinami visiškai. Nuplaunami klijai ir makulatūros likučiai. Gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB”
arba „AmphiSilan Putzfestiger”.

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių ir riebalų dėmėmis:
Nikotino nešvarumai, suodžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu su buitinėmis riebalus
tirpdančiomis valymo priemonėmis ir paliekama gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės nuvalomos
sausu šepečiu. Gruntuojama izoliuojančiu gruntu „Caparol AquaSperrgrund” (techninė informacija Nr.
384).

Pagrindo paruošimas
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Maži defektai:
Po atitinkamo pirminio apdorojimo „Caparol-Akkordspachtel” glaistu ištaisoma pagal instrukciją ir 
nugruntuojama.

Dėmesio:
Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB” patalpose, gali atsirasti tirpikliams būdingas kvapas. Todėl būtina
gerai vėdinti patalpas. Vietose, kur keliami dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno
kvapo „AmphiSilan Putzfestiger” be aromatinių junginių.

„ArteTwin” glaistymo technikos pagrindas - dviejų medžiagų naudojimas per vieną glaistymo ciklą
(Twintechnik). „ArteTwin Basic” ir „ArteTwin Effect” yra paruoštos naudoti, dengiama specialia Arte
Twin mentele. Priklausomai nuo norimo efekto, medžiagos gali būti kombinuojamos  tuo pačiu metu
arba  po to, kai išdžiūna pirmasis glaisto sluoksnis.   
Dengiant „Arte Twin”, reikia mažiausiai 3 darbo ciklų.

Dengimo būdas

Pirmas darbo ciklas
Paruoštas pagrindas padengiamas „Indeko-plus” dažais. Siekiant išvengti volelio žymių, būtina
paviršių apdoroti šepečiu. Šis ciklas labai svarbus galutiniam „ArteTwin” technikos rezultatui. Kitos
dengimo medžiagos netinka.

Antras darbo ciklas

Šio ciklo metu visas pagrindas pilnai padengiamas Arte Twin Basic pagrindine medžiaga, tonuota
galutinio sluoksnio spalva.  Šioje fazėje dar nebūtinai reikia naudoti du atspalvius.  Sunkiai
prieinamoms vietoms, pvz., ties vidiniais kampais, naudojami specialūs įrankiai (minkšti teptukai).
„ArteTwin Effectmasse“ šiame etape dar nenaudoti, nes glaistas gali per daug suskystėti ir dėl to gali
atsirasti paviršiaus defektų.

Trečias darbo ciklas
„ArteTwin” dengiama įvairiomis saplvomis vienu metu. Dviejų spalvų „ArteTwin Basic” medžiagos ar 
„ArteTwin Basic” su „ArteTwin Effect Gold” ar „Silber” užkrečiama ant Arte Twin mentelės (2 skirtingos
medžiagos ant mentelės vienu metu). Nestipriai paspaudžiant  sienų paviršius padengiamas
medžiagos dėmėmis. Medžiagos turi būti pakankamai daug, kad būtų galima tolygiai nuglaistyti visą
paviršių. 

Sluoksniui pradžiūvus, po 15-60 min. (priklausomai nuo temperatūros ir oro drėgnumo), specialia Arte
Twin mentele prabraukti paviršių, kad atsivertų baltos efektą sukuriančios pigmentinės dalelės.  Taip
sukuriama unikali ArteTwin Technik optika. Sunkiai prieinamoms vietoms, pvz., ties vidiniais kampais
naudojami specialūs įrankiai (minkšti teptukai). 

Jei papildomai norima perlų blizgesio efekto, išdžiūvus glaisto sluoksniui visas paviršius ištisai dar
nuglaistomas „ArteTwin Effect Gold” arba „Silber”.

Pirmas darbo ciklas:
Paruošus pagrindą, jis padengiamas „Indeko-plus" dažais.
Siekiant išvengti volelio faktūros, plotą aporoti šepečiu

Antras darbo ciklas:
Medžiagos dedamos viena šalia kitos ant specialios „Arte Twin” mentelės.

Visas paviršius padengiamas pasirinktos spalvos gruntiniu „ArteTwin Basic”
sluoksniu (dėmėmis).

Sluoksnių sandara



Techninė informacija 896

Tuomet paviršius nuglaistomas (dėmės išlyginamos į ištisinį homogenišką
paviršių). 
Glaistant reikia atkreipti dėmesį, kad neatsirastų braižymo garso.  Mentele
švelniai glaistyti paviršių.

Trečias darbo ciklas:
„ArteTwin Basic” + „ArteTwin Basic” arba „ArteTwin Basic” + „ArteTwin
Effect" kaip ir antro darbo ciklo metu nedideliais kiekiais užkrėsti ant „Arte
Twin” mentės, paviršių padengti sočiomis dėmėmis ir galiausiai visą paviršių
išlyginti, nuglaistyti iki homogeniško paviršiaus.  Mentelės dengimo krypties
pakeitimas daro įtaką bendram paviršiaus vaizdui.

Išdžiūvus sluoksniui, galima visą paviršių nuglaistyti  „ArteTwin Effect Gold”
arba „Silber”.

Vienspalvis dengimas:
 
„ArteTwinBasic”: apie 500 ml/m²/vienam darbo ciklui.

Nuoroda: dengiant viena spalva, kai sąnaudos apie 500 ml/m² gali užtekti vieno darbo ciklo. Jei reikia,
gali būti atliekamas antras darbo ciklas.

Dvispalvis dengimas:

1. darbo ciklas (vienspalvis padengimas): apie 500 ml/m² „ArteTwinBasic”
             
2. darbo siklas: apie 200 – 250 ml/m² kiekvienos spalvos „ArteTwinBasic”

Altrenatyva:

2. Darbo ciklas su „ArteTwin Effect”
„ArteTwin”: apie 150 - 200 ml/m² vienos spalvos ir apie 150 ml/m² „ArteTwin Effect Gold” arba „Silber”.

Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti objekte padengus bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip + 5°C.

Dengimo sąlygos

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta po maždaug 6 val.
Tarp darbo ciklų (atskirų sluoksnių dengimo) daryti 12 val. pertraukas.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

ArteTwin mentelė:Įrankiai

plastikinė mentelė užapvalintais kampais ir nuimama rankena. Mentelės gali būti lengvai keičiamos. 
Dengiant „ArteTwin” technika, naudoti tik specialiąją „ArteTwin″ mentelę.

Panaudojus nuplauti vandeniu, jei reikia, naudoti ploviklį.Įrankių plovimas

Priklausomai nuo sąnaudų ir glaistymo technikos galima gauti ryškias arba mažiau matomas faktūras.
Glaistant „ArteTwin“, neįmanoma išgauti visiškai lygių paviršių.  Jei norima sukurti lygesnį ar lengviau
valomą paviršių,  „ArteTwin” paviršių reikia padengti   papildomai „Deco-Lasur” (dengiama neatskiedus
„ArteTwin” specialiąja mentele).

Nuorodos
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Nuorodos

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu.
Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis, ant odos iškart kruopščiai nuplauti vandeniu.
Saugoti, kad nepatektų į vandens telkinius, kanalizaciją, nesusigertų į žemę. Po darbo įrankius iš karto
išplauti vandeniu su muilu.  
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandens
pagrindo dažų atliekos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.

Atliekų tvarkymas

tokiam A/l kategorijos produktui: 200g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 50 g/l LOJ.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-DF01Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Akrilinės dervos dispersija, spalvoti pigmentai, mineraliniai užpildai, vanduo, plėvelę sudaranti
medžiaga, priedai, konservantai ( metil-, 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,
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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