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CAPAROL Samtex 7
Šilko matiniai, lateksiniai vidaus dažai, sukuriantys patvarius
paviršius 

Produkto aprašymas

Vidaus paviršiams (sienoms ir luboms), sukuriamas lygus, šilko matinis paviršius. Atsparūs šlapiam
trynimui, neuždengia faktūros, ypač tinka paviršiams, kuriuos veikia didelės apkrovos, pvz.,
mokyklose, ligoninėse, vaikų darželiuose, visuomeniniuose pastatuose, biuruose, viešbučiuose,
restoranuose, koridoriuose. laiptinėse ir kt., Nudažytos sienos yra lengvai prižiūrimos, atsparios
valymui.
"Caparol Samtex 7" taip pat labai gerai tinka šiurkštaus pluošto, reljefinių arba spaustų tapetų, taip
pat “Capaver Glasgewebe” stiklo audinio tapetų faktūrai pabrėžti, suteikiant gražų, šilko matinį efektą.

Paskirtis

■ Vandens pagrindu, ekologiški, silpno kvapo
■ Sudėtyje nėra tirpiklių, neišskiria lakiųjų organinių medžiagų
■ Labai balti
■ Gera dengiamoji geba
■ Difuziški
■ Valomi paviršiai, atsparūs vandeninėms dezinfekavimo ir buitinėms valymo priemonėms
■ Lengvai dengiami

Savybės

Sintetinės dervos dispersijaPagrindinė medžiaga

1,25l, 2,5l, 5l, 10l, 15lPakuotė/indų talpa

■ Balti (1 bazė) gali būti naudojami kaip balti dažai, nebūtina tonuoti.
■ Skaidrūs (2 ir 3 bazė), dažai naudojami tik tonuoti.

Spalvos

„CAPAROL Samtex 7“ 1 bazės dažai tonuojami automatinėmis spalvinimo mašinomis  „ColorExpress“
pagal spalvynus. Taip pat galima tonuoti Caparol spalvinamaisiais dažais. Tonuojant savarankiškai,
visą reikiamą tonuotų dažų kiekį reikia permaišyti tarpusavyje, kad neatsirastų atspalvio skirtumų.
Vienos spalvos dažų perkant 100 l ir daugiau, galima užsisakyti tonavimą gamykloje.

Ryškioms, sodrioms spalvoms pvz., geltonai, oranžinei, raudonai, būdinga silpnesnė dengiamoji geba,
todėl pirmiausia rekomenduojama padengti gruntinį 1 bazės dažų, tonuotų pasteline, galutiniam
atspalviui panašia spalva, sluoksnį. Prireikus, dengti dviem galutinių dažų sluoksniais.
 

Šilko matiniaiBlizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje.Laikymas
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■ Šlapias trynimas: 2 klasė pagal DIN EN 13300.
■ Dengiamumas: 2 dengiamumo klasė, kai išeiga 6 m2/ l

arba sąnaudos  160  ml/ m2

■ Didžiausias grūdelių dydis: Smulkus (< 100 μm)
■ Tankis: ~ 1,4 g/cm3

Techniniai duomenys

Tonavus dažus, galimi nežymūs nukrypimai nuo techninių duomenų.Nuorodos

Dengimas

Pagrindas turi būti švarus, be atplaišų, sausas. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18 363, 3-čią
pastraipą.

Tinkami pagrindai

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas:
Tvirti, normaliai įgeriantys tinko paviršiai dengiami be išankstinio paruošimo. Stambiai akyti, byrantys,
įgeriantys tinko paviršiai  gruntuojami „OptiSilan Tiefgrund“ arba „CapaSol Rapidgrund“.

Pagrindo paruošimas

PIV ir PV skiedinio grupių gipso ir naudojimui paruoštas tinkas:
Gruntuojama „Caparol–Haftgrund EG“ arba „Caparol SamtGrund“. Gipso tinkas su sukepusiu
paviršiumi nušlifuojamas ir, nuvalius dulkes, nugruntuojamas “Caparol–Tiefgrund TB”.

Gipso plokštės:
Įgeriančios plokštės gruntuojamos “OptiSilan Tiefgrund” arba “Caparol-Tiefgrund TB”. Tankios, lygios
plokštės gruntuojamos sukibtį gerinančiu gruntu „Caparol–Haftgrund EG“ arba „Caparol SamtGrund“.

Gipskartonio plokštės:
Aštrūs glaisto kraštai nušlifuojami. Minkštos ir nušlifuotos gipsinio glaisto vietos sutvirtinamos “
Caparol-Tiefgrund TB”. Gruntuojama „Caparol–Haftgrund EG“ arba „Capasol RapidGrund“ arba
„Caparol SamtGrund“. Plokštės, į kurių sudėtį įeina vandenyje tirpios, blunkančios, dažančios
medžiagos, gruntuojamos “Caparol-AquaSperrgrund”.

Betonas:
Pašalinami medžiagos likučiai, o taip pat tepančios ir byrančios dalelės.

Akytasis betonas:
Gruntuojama “Caparol-Tiefgrund”, atskiedus vandeniu santykiu 1:3.

Silikatinių plytų ir paprastų plytų mūras:
Dengiamas be išankstinio apdorojimo.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai:
Matiniai, silpnai įgeriantys sluoksniai dengiami be išankstinio paruošimo. Blizgūs paviršiai ir emaliniais
dažais padengti sluoksniai pašiurkštinami. Gruntuojama „Caparol – Haftgrund EG“ arba „Caparol
SamtGrund“.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:
Pašalinami apkrovos neišlaikantys emaliniais ir dispersiniais dažais padengti arba sintetinės dervos
tinko sluoksniai. Silpnai įgeriantys, lygūs paviršiai gruntuojami „Caparol – Haftgrund EG“ arba „Caparol
SamtGrund“. Stambiai akyti, byrantys arba įgeriantys paviršiai gruntuojami ”OptiSilan Tiefgrund” arba “
CapaSol RapidGrund”. Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai pašalinami mechaniškai ir,
nuvalius dulkes, gruntuojami “Caparol-Tiefgrund TB”.

Klijinių dažų sluoksniai:
Nuplaunami visiškai. Gruntuojama “Caparol-Tiefgrund TB”.

Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai ir spausti popieriniai tapetai:
Dengiami be išankstinio apdorojimo.

Atšokę tapetai:
Pašalinami visiškai. Nuplovus klijus ir makulatūrą, gruntuojama “Caparol-Tiefgrund TB”.

Pelėsių pakenkti paviršiai:
Pelėsių arba grybelių apnašos pašalinamos mechaniškai šlapiu šepečiu, nuskutamos arba
nugramdomos. Paviršiai nuplaunami “Capatox”,  paviršius paliekamas gerai išdžiūti. Gruntuojama
atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes.
Jei paviršius stipriai pakenktas, viršutinis sluoksnis dengiamas “Indeko-W” arba “Malerit-W” dažais.

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis:
Nikotino nešvarumai, suodžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu su buitinėmis valymo
priemonėmis, paviršius paliekamas gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės valomos sausu
šepečiu. Gruntuojama izoliuojančiu gruntu “Caparol-AquaSperrgrund”. Jei paviršius stipriai suteptas,
viršutinis sluoksnis dengiamas „Caparol IsoDeck“ dažais.

Mediena ir medžio dirbiniai:
Padengiami ekologiškais emaliniais dažais vandens pagrindu „Capacryl Acryl-Lacken“ arba medienos
dažais „Capadur-Color“.
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Mažos išdaužos, įtrūkiai:
Po atitinkamo pirminio apdorojimo ištaisoma glaistu „Caparol-Akkordspachtel”  arba „Glättspachtel”
pagal instrukciją ir, jei reikia, nugruntuojama.

Dengiama teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu.Dengimo būdas

Gruntinis ir tarpinis sluoksnis:
„Caparol SamtGrund” arba „CAPAROL Samtex 7“, atskiedus iki 5% vandens.

Sluoksnių sandara

Baigiamasis sluoksnis:
„CAPAROL Samtex 7“, neskiedus (jei labai reikia, skiesti iki 2% vandens).

Ant lygių paviršių – 120 ml/ m2. Ant šiurkščių paviršių - atitinkamai daugiau. Tikslias sąnaudas galima
apskaičiuot padengus bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti + 5ºC.Dengimo sąlygos

Kai oro temperatūra +20ºC ir santykinis drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta po 4-6 val., tuomet galima
dengti kitą sluoksnį. Visiškai išdžiūsta ir apkrovą išlaiko po ~ 3 dienų.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Teptukas, volelis ar beoris purkštuvas.Įrankiai

Panaudotus įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.Įrankių plovimas

Kad nebūtų sandūrų žymių, reikia dengti "šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto,
nepertraukiamai.
Tonavus produktą, gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametrų.
Paviršius visiškai sukietėja per 3–4 savaites. Kol pilnai sukietės, paviršių valyti atsargiai.
Jeigu remonto darbai dar vyksta, nudažytą paviršių reikia apdengti apsaugine plėvele ir taip apsaugoti
nuo dulkių, purvo ir tiškalų.
Pirmą kartą paviršių valyti sausa, minkšta dulkių šluoste, švelniai. Vėliau rekomenduojama valyti su
vandeniu ir  neutraliais plovikliais arba vidutinio šarmingumo produktais (iki 9 pH). Nenaudoti
abrazyvinių valiklių, organinių tirpiklių, kietų kempinių ir šepetėlių. Nuvalius paviršių šlapiuoju būdu, gali
nežymiai pakisti blizgesio laipsnis.
Ant tamsiomis spalvomis padengtų paviršių dėl mechaninės apkrovos gali atsirasti šviesių dryžių
(rašymo efektas) - tai daugumos matinių dažų savybė, nelaikoma broku, dėl to reklamacijos
nepriimamos.

Nuorodos

Nuorodos

Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. Jei
reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams
neprieinamoje vietoje. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol3(2H)-onas, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir
2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Medžiagos atliekos ir pakuotės tvarkomos pagal vietos, regiono, nacionalines ir tarptautines atliekų
tvarkymo taisykles.

Atliekų tvarkymas

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokiam A/a kat. produktui: 30 g/l. Šiame produkte LOJ yra iki < 1 g/l.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Polivinilacetato derva, poliakrilato derva, kalcio karbonatas, titano dioksidas, silikatai, vanduo, priedai,
konservantas.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos
dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų
technologus, kurie suteiks profesionalią konsultaciją atsižvelgdami į konkretų objektą.

Techninė konsultacija

UAB DAW Lietuva
Ukmergės g. 223-4, Vilnius, LT-07156
tel. 8 5 2602015
el.p.: info@daw.lt
www.caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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