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Capadecor® 

VarioChips
Įvairiaspalvė purškiama dekoratyvioji vidaus danga

Produkto aprašymas

Įvairiaspalvis dizaino sprendimas pabarstų pagrindu. Dėl ypatingų ekonominių ir optinių savybių
idealiai tinka laiptinių atnaujinimui, taip pat stiklo audinio, šiurkštaus pluošto tapetų dengimui ir pan.

Paskirtis

■ Paprastai ir ekonomiškai dengiama
■ Atspari šarmams
■ Labai atspari šviesai
■ Sunkiai degi, naudojant sistemoje pagal DIN 4102, B1

Savybės

Įvairiaspalviai pabarstai iš sintetinės dervos dispersijosPagrindinė medžiaga

5 kg kartoninė dėžėPakuotė/indų talpa
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VarioChipsSpalvos

Dizaino Nr. Pavadinimas  Atspalvis 
VarioColl

Dizainas su efektą
suteikiančiais
pabarstais 

VarioFinish

Sidabro
efekto

Perlamut
ro efekto Matiniai Šilko matiniai

3 dizaino dydis: 

63 Szenario Balta x  x 

53 Büro Balta x  x 

58 Metro Balta x  x 

57 Libero Balta x  x 

56 Hydro Balta x  x 

60 Pronto Balta x  x 

54 Domo Balta x  x 

59 Napoli Balta x  x 

40 – 3D Umbra Weiß
balta x  – x 

41 –
3D Warm Weiß
Šilto atspalvio
balta

x  – x 

42 – 3D Umbra Weiß
balta x  – x 

43 – 3D Oase 30 x  – x 

44 – 3D Tundra 20 x  – x 

47 – 3D Ginster 90 x  x 

48 – Balta x  x 

5 dizaino dydis:

61 Retro Balta x  x 

52 Astro Balta x  – x 

62 Smaragd Balta x  x 

55 Dynamo Balta x  x 

46 – Balta x  x 

49 – Balta x  x 

Efektą suteikiantys pabarstai:

1 mm žėrutis 1 mm perlamutriniai
pabarstai Balta – x 

3 mm žėrutis 3 mm perlamutriniai
pabarstai Balta – x 

Disboxid 948
Color-Chips/
pabarstai

0,5-2,5 mm sidabriniai,
žėručio žvilgesio Balta – x 

Disboxid 948
Color-Chips/
pabarstai

0,5-2,5 mm auksiniai,
žėručio žvilgesio Balta – x 

*) Efektą suteikiantys pabarstai dengiami iškart arba gali būti maišomi, nesvarbu kokiu santykiu, su
pasirinkto dizaino žėručiais (labai gerai išmaišyti).

Nebegaminamas spalvas galima užsakyti kaip specialius atspalvius.

SausaiLaikymas
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Nr. 40; 41; 42; 43 ir 44 pabarstų sudėtyje yra mineralinio žėručio, kuris dėl savo natūralios prigimties
gali skirtis atspalviu ar šviesumu. Kad neišryškėtų skirtumai, produktus iš skirtingų 
partijų prieš naudojant reikia sumaišyti tarpusavyje. Pretenzijos dėl žėručio atspalvio nuokrypio
nepriimamos.

Nuorodos

 

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė

 +   +  ○ – –

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

Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis

Dengimas

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

Tinkami pagrindai

Žiūrėti techninę informaciją Nr. 906 „Capadecor VarioColl”.Pagrindo paruošimas

Pabarstai dengiami specialiu „VarioChips“ purškimo pistoletu. Prijungtis prie oro kompresoriaus su ne
mažesne kaip 400 l/min oro išsiurbimo galia. Slėgis apie 1,8–2,0 bar. Atstumas iki sienos apie 60–80
cm; dengiama gerai prisotinant. Pabarstai dengiami galingu oro kompresoriumi ir atitinkamu pabarstų
pistoletu.

Dengimo būdas

VarioCollSluoksnių sandara

Kai kurie pabarstai įterpiamai į nuspalvintą „VarioColl“ masę (žr. atitinkamą lentelę, taip pat techninę
informaciją Nr. 906).

VarioChips
Pabarstus iš dėžės suberti į „VarioChips-Vorratsbehälter“ rezervuarą ir papurenti ranka. Išsiurbimo
žarną įkišti į rezervuarą. Purškimo pistoletą prijungti prie oro kompresoriaus (siurbimo galia ne
mažesnė kaip 400 l/min.).

Pabarstus užpurkšti tolygiai gerai prisotinant į drėgną „VarioColl“ masę. Sotis būna pasiektas tada, kai
krentant šoninei šviesai nematyti blizgių vietų. Pabarstai dengiami purškimo pistoletu ir galingu oro
kompresoriumi.

Žemėn nukritusius pabarstus galima surinkti ir vėl naudoti, jei jie nepažeisti ir švarūs. Pataisyti galima
tik esant dar drėgnam paviršiui: pažeistas vietas nubraukti glaistykle, patepti „VarioColl“ mase ir
užpurkšti „VarioChips“ pabarstų. Kad neliktų matomų sandūrų, rekomenduojame „VarioColl“ masę
dengti "šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto. T.y.  per kiekvieną purškimo ciklą
reiktų liautis barsčius pabarstus likus apie 40–50 cm iki mase padengto paviršiaus krašto.
Gerai ir tolygiai išdžiūvus, visą paviršių atsargiai nubraukti šlifavimo kempinėle arba šluotele, kad būtų
pašalinti ant paviršiaus likę pabarstai. Kai tinko faktūra grubesnė, rekomenduojama nušluoti kietu
šepečiu. Šitaip nubrauktų pabarstų pakartotinai naudoti negalima.

VarioFinish Matt/Seidenmatt
Dengti ant išdžiūvusio paviršiaus prisotinant ir tolygiai (laikytis TI Nr. 907).

Ypatybės

Kai kuriuose pabarstuose yra žėručio; juos reiktų padengti „VarioFinish Seidenmatt“ (žr. lentelę).
Žėručio pabarstai dėl elektrostatinio įkrovimo net ir nušlavus ir padengus galutine danga pakyla. Ši
žėručio pabarstų ypatybė bendro vaizdo negadina ir negal būti reklamacijos priežastis.

Apie 200 g/m2 (apie 200 g/m2 apibarstant nukrenta ant žemės ir, jei švarūs, gali būti vėl naudojami).Sąnaudos

Tikslias sąnaudas galima paskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Žemiausia pagrindo ir aplinkos temperatūra +5 °C.Dengimo sąlygos

Po darbo įrankius iš karto nuplauti vandeniu.Įrankių plovimas

Nuorodos

Medžiagos likučius sutvarkyti kaip mišrias statybos, griovimo  arba buitines atliekas.Atliekų tvarkymas

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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Techninė informacija Nr. 810 - atnaujinta liepos 2018
Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie
tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.
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