
Techninė informacija Nr. DI859R NOE

Capadecor ArteLasur
Paruošti dengti lazūriniai sienų dažai, kurių pagrindinė medžiaga –
akrilatas, su baltomis dalelėmis

Produkto aprašymas

Specialūs, labai gražūs lazūriniai dažai vidaus sienų paviršiams.
„Capadecor ArteLasur” yra užpatentuoti (Nr.E93830019.1/ TO98A000997).

Paskirtis

Į nuspalvintų lazūrinių dažų sudėtį įeina šviesios pigmentinės dalelės, kurios nesimaišo su kitais dažų
pigmentais, todėl, jais dengiant šviesius pagrindus, gaunama puikios kokybės spalvinė optika.

■ Skiedžiami vandeniu, ekologiški, silpno kvapo.
■ Atsparumo šlapiam trynimui klasė 2 pagal DIN EN 13 300.
■ Valomi vandeniu ir neutraliomis buitinėmis valymo priemonėmis.
■ Galima pataisyti (labai atsargiai).
■ Spalvinami „ColorExpress” mašinomis.

Savybės

Akrilato dispersija.Pagrindinė medžiaga

2,5 l; 5 lPakuotė/indų talpa

Balta skaidri su baltomis dalelėmisSpalvos

Spalvinimas:
“Capadecor ArteLasur” galima spalvinti “ColorExpress” mašinomis  160 atspalviais pagal “Caparol 3D
System”. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dėl laziruojančio pobūdžio, dengimo technikos ir sluoksnio
storio lazūriniais dažais nudažytų sienų atspalvis skiriasi nuo originalaus “3D” atspalvio.

Išdžiūvęs paviršius būna šilko matinis.Blizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje. Praimti indai laikomi sandariai uždaryti.Laikymas

■ Tankis: apie 1,0 g/cm3 Techniniai duomenys

■ Perlatec Gold/Silber
■ Pearl White/Red/Green/Blue
■ Switch Desert/Lagoon

Papildomi produktai

Perlų blizgesio pigmentai efektingai atrodantiems paviršiams gauti. Naudojami tik vidui.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 "Paskirties apibrėžtis"Nuorodos

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
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(–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka
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Dengimas

Vidaus sienos ir paviršiai. Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Taip pat lygūs arba lengvai
struktūriniai, plokšti. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18 363, 3-čią pastraipą.

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti be spalvų kontrastų. Todėl rekomenduojame pagrindus pirmiausia apdoroti baltais
pigmentiniais, geros įgerties, bet ne stipriai sugeriančiais gaminiais. Laikykitės atitinkamų gruntavimo ir
tarpinio sluoksnio dengimo techninių informacijų.

Pagrindo paruošimas

Nurodymai, kaip apipavidalinti:
Sienų lazūriniai dažai yra permatoma medžiaga, per kurią persišviečia pagrindo spalva ir faktūra. Dėl
tos priežasties rekomenduojamas piešinys. Kontrastinis įspūdis yra didelis, kai naudojamas šviesus
gruntas ir tamsesnių atspalvių lazūriniai dažai. Kai lazūrinių dažų spalva labai šviesi ir pagrindai turi
ryškią faktūrą, gali sumažėti šviesių pigmentinių lazūrinių dažų dalelių optinis įspūdis.
Kuo storesniu sluoksniu dengiama, tuo paviršius labiau blizga. Prabangią išvaizdą paviršiai įgyja į
dažus įmaišius nuo 1% iki 5% „Perlatec gold“, „Perlatec silber” arba „PearlWhite“ (perlo blizgesio
pigmentus). Pigmentus tolygiai išmaišyti (žiūrėti techninę informaciją Nr. 816).

Sluoksnių dengimas:
Lygiems paviršiams gauti gruntuojama “CapaSilan” arba “Caparol-Haftgrund”;
Lengvai šiurkštiems, panašiems į mineralinius, paviršiams - “Caparol-Putzgrund” arba „FibroSil“;
Metalinio blizgesio vaizdui gauti –“Capadecor Metallocryl Interior”

Sluoksnių sandara

Dėmesio!
Kad nebūtų volelio faktūros, gruntuojama šepečiu. “Capadecor ArteLasur” negalima dengti tiesiai ant
šarminio tarpinio sluoksnio (pvz., silikatinių dažų arba silikatinio tinko).

Viršutinis sluoksnis:
“Capadecor ArteLasur” dažai yra paruošti dengti ir jų nereikia skiesti. Rekomenduojame lazūrinius
dažus dengti per visą paviršių minkštais šepečiais (pvz., dažymo šepečiu, ovaliniu šepečiu).

Šepečiais mojama kryžmais mostais. Po trumpo vėdinimo paviršiai gali būti valomi sausu skuduru.
Pagal tai, kokio vaizdo norima, gali būti dengiama kita spalva ant dar neišdžiūvusio paviršiaus arba
išdžiūvus pirmajai spalvai.
Antrą kartą padengus lazūriniais dažais padidėja spalvos sodrumas, daugiau atsiranda šviesių dalelių
ir paviršius geriau išlaiko apkrovą.

Gruntuojama kryžmai šepečiu
kvarciniais gruntavimo dažais
“Caparol-Putzgrund”, kuris
spalvinamas "Color Express"
mašinomis.

Išdžiūvus viršutinis sluoksnis
dengiamas trumpais kryžmais
mostais šepečiu.

Po trumpo vėdinimo galima
nuvalyti
minkštu, sausu šepečiu arba
skuduru.

Priklausomai nuo pagrindo šiurkštumo vienam sluoksniui sunaudojama ~ 110 – 170 ml/m2.Sąnaudos

Žemiausia temperatūra apdorojimui ir džiūvimui: aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti + 5°C.Dengimo sąlygos

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per ~ 4 val.Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu, įpylus ploviklių.Įrankių plovimas
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Nuorodos

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis, iškart nuplaukite jas vandeniu. Saugokite,
kad nepatektų į vandens telkinius.
Tikslesni duomenys, žr. “Saugos duomenis”.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų
liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.

Atliekų tvarkymas

Šiai produktų kategorijai (kat. A/a): 200 g/l LOJ (2010). Šiame produkte LOJ yra mažiau kaip 50 g/l.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-DF02Giscode

Akrilinės dervos dispersija, mineraliniai užpildai, vanduo, plėvelę sudaranti medžiaga, priedai,
konservuojančios medžiagos.

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
bendradarbius, dirbančius Jūsų šalyje. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Techninė konsultacija

UAB "Caparol Lietuva"
Tel. 8 5 2602015
Faks: 8 5 2639283
El. paštas: info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras

 

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.

UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt; svetainės: www.caparol.lt; www.siltinimas.lt


