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Capaplast seidenglänzend
Dispersinė - elastinga masė, skirta apkrovų veikiamiems vidaus
paviršiams

Produkto aprašymas

Storasluoksniam, labai atspariam, elastingam sienų padengimui, pasižyminčiam ypatingu atsparumu
įprastam išsipurvinimui.
Dėl šių savybių ypač tinka  koridorių ir laiptinių,  biurų, laukimo salių, vaikų darželių, mokyklų, ligoninių
sienoms dengti.
„Capaplast“ puikiai tinka dekoratyviosioms technikoms:  užtrynimo technikai, elastingoms dangoms ir
vienspalvėms arba įvairiaspalvėms taškymo technikoms.

Paskirtis

■ Vandens pagrindo, ekologiška, silpno kvapo
■ Atspari šveitimui
■ Labai gerai užpildanti
■ Difuziška
■ Labai gerai sukibanti su paviršiumi, atspari smūgiams
■ Įvairiai modeliuojama
■ Valoma įprastomis buitinėmis vandeninėmis valymo priemonėmis

Savybės

Sintetinės medžiagos dispersija DIN 55945Pagrindinė medžiaga

22 kg netoPakuotė/indų talpa

Balta

Neprarandant blizgesio galima spalvinti  įmaišant iki 10 % spalvinamųjų dažų „CaparolColor
Abtönfarben” arba „AmphiColor Voll- und Abtönfarben”. Spalvinant savarankiškai, kad nesiskirtų
atspalvis, visą reikiamą tonuotų dažų kiekį sumaišyti tarpusavyje.
Dengiant nedidelius paviršius, rekomenduojama dengti balta „Capaplast” mase ir tik
tuomet paviršių nudažyti norima spalva. Vienos spalvos dažų perkant 100 l ir daugiau, galima
užsisakyti nuspalvinti gamykloje.
„Capaplast” gali būti tonuojama ir automatinėmis spalvinimo mašinomis „ColorExpress”
pagal spalvynus šviesiomis spalvomis maždaug iki 70 šviesio dydžio.

Spalvos

Šilko blizgesio (vidutiniškai blizgi pagal DIN EN 13 300)Blizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyjeLaikymas

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

Pagrindas turi būti švarus, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausas. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363,
3 pastr. nuorodų.

Tinkami pagrindai

PII ir PIII skiedinių grupės tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 2 N/
mm²: 
Tvirti, normaliai įgeriantys tinko paviršiai dengiami be išankstinio paruošimo. Stambiai akyti, birūs,
įgeriantys tinko paviršiai gruntuojami „OptiGrund E.L.F.” arba „CapaSol LF”.

Pagrindo paruošimas

PIV skiedinių grupės gipsinis ir paruoštas tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN
EN 13279 2N/ mm2:
Gruntuoti „Caparol-Haftgrund”. Gipsinį tinką su blizgiu paviršiumi nušlifuoti, nuvalyti dulkes ir
nugruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB”.

Gipsinės statybinės plokštės:
Įgeriančias plokštes gruntuoti „OptiGrund E.L.F.” arba „Caparol-Tiefgrund TB”.Labai tankias, lygias
plokštes gruntuoti sukibtį gerinančiu gruntu „Caparol-Haftgrund”.

Gipskartonio plokštės:
Glaisto šiurkštai nušlifuojami.  Minkštas ir nušlifuotas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „Caparol
Tiefgrund TB”. Nugruntuoti „Caparol-Haftgrund”, „OptiGrund E.L.F.” arba „CapaSol LF”. Plokštes su
vandenyje tirpiomis, dažančiomis, blunkančiomis medžiagomis gruntuoti „Caparol AquaSperrgrund“.
Laikytis BFS-atmenos Nr. 12.

Betonas:
Pašalinti sukibtį mažinančias, tepančias, birias daleles.

Akytasis betonas:
Gruntuoti „Capaplex”, atskiedus vandeniu santykiu 1:3. 

Silikatinių ir apdailos plytų mūras:
Dengti be išankstinio apdorojimo.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai:
Matinius, silpnai įgeriančius sluoksnius dengti iškart. Blizgius ir emaliniais dažais padengtus paviršius
pašiurkštinti. Gruntuoti „Caparol-Haftgrund”.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:
Pašalinti apkrovos neišlaikančius emalinių,  dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksnius.
Silpnai įgeriančius, lygius paviršius gruntuoti „Caparol-Haftgrund”. 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”.

Klijinių dažų sluoksniai:
Nuvalyti iki pagrindo. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB”.

Šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai:
Pašalinti visiškai. Kleisterį ir makulatūros likučius nuplauti. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB”.

Pelėsinių grybų apnikti paviršiai:
Šlapiai nuvalant pašalinti pelėsio arba dumbliagrybių apnašas. Paviršiai nuplaunami „Capatox” arba
„FungiGrund″ ir paliekami gerai išdžiūti. Gruntuojama priklausomai nuo pagrindo rūšies ir savybių.
Labai stipriai pelėsinių grybų apniktus paviršius padengti galutiniu „Indeko-W” ar „Malerit-W” sluoksniu.
Laikytis šalyje galiojančių teisės aktų reikalavimų (pvz., biomedžiagų ir pavojingų medžiagų įstatymo).

Paviršiai su nikotino, vandens, rūdžių arba riebalų dėmėmis:
Nikotino nešvarumai, rūdžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu su buitinėmis
riebalų skaidymo priemonėmis, paviršius paliekamas gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės
nuvalomos sausu šepečiu. Gruntuojama izoliuojančiu gruntu „Caparol AquaSperrgrund”. 

Mediniai paviršiai, medinės konstrukcijos:
Padengti vadeniu skiedžiamomis, ekologiškomis akrilinėmis „Capacryl" emalėmis arba  „Capadur"
dažais medienai.

Maži defektai:
Po atitinkamo pirminio apdorojimo pagal instrukcijas užtaisoma glaistu „CaparolAkkordspachtel”. Jei
reikia, nugruntuojama.
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Tolygiai padengti teptuku, voleliu arba purkštuvu ir modeliuoti tam skirtu faktūriniu voleliu.
Dirbant su poroloniniu voleliu, 3–5 mm, „Capaplast” dėka gaunama švelni elastinga danga su apelsinio
žievelės faktūra.
Baigus darbus įrankius nuplauti vandeniu.

Dengimas beoriu purkštuvu:
Purškimo kampas: 40°
Purkštukas: 0,035″
Purškimo slėgis: 180–200 bar

Dengimo būdas

Gruntinis ir tarpinis sluoksniai:
Gruntuoti „Caparol-Haftgrund” gruntu, tonuotu būsimo viršutinio sluoksnio spalva.

Viršutinis sluoksnis:
„Capaplast seidenglänzend” atskiestu ne daugiau kaip 5 % „Capaplex” , priklausomai nuo norimos
faktūros, („Capaplex”  iš pradžių atskiesti vandeniu santykiu 1 : 2).

Sluoksnių sandara

Apie 800–1000 g/m2 - sąnaudos priklauso nuo pasirinktos faktūros ir pagrindo savybių.Sąnaudos

Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Žemiausia aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant
+5°C.

Dengimo sąlygos

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta maždaug po 24 val.,
visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po maždaug 3 d.
Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis džiūsta ilgiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kad nebūtų matomų sandūrų, dengti „šlapias ant šlapio" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto.
Prieš dengiant beoriu purkštuvu medžiagą gerai išmaišyti.

Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB” patalpose gali atsirasti tirpikliams būdingas kvapas, todėl būtina
gerai vėdinti. Patalpose, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo
„AmphiSilan-Putzfestiger” be aromatinių junginių.

Dengiant gipsinį glaistą, dėl ilgalaikio drėgmės poveikio paviršius gali išbrinkti, atsirasti pūslių arba
atsisluoksniuoti. Todėl būtina pasirūpinti, kad paviršius greitai išdžiūtų, t.y. būtų pakankama ventiliacija
ir temperatūra. Laikytis techninės atmenos Nr. 2 „Gipsinių plokščių glaistymas” (Gipso ir gipsinių
plokščių pramonės federacinė sąjunga).

Nuorodos

Nuorodos

Laikyti 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. Po darbo įrankius
iškart nuplauti  muilu ir vandeniu. Purškiant neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Išsamesnė informacija žr.
saugos duomenų lape.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip dažų
vandens pagrindu liekanas,  sudžiūvusius – kaip sukietėjusius dažus arba kaip buitines atliekas.

Atliekų tvarkymas

tokiam A/a kategorijos produktui: 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 15 g/l.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-DF02Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Poliakrilato derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, alkoholių esteriai, glikolis, 
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,
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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