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Capadecor
ArteTwin Basic
Unikali efektinga vidaus glaistymo technika

Produkto aprašymas

„Capadecor ArteTwin” – tai labai patraukli įvairiaspalvė glaistymo technika, suteikianti vidaus sienoms
natūralų elegantiškumą. „ArteTwin″ techniką sudaro specialios sudedamosios dalys, kurias galima
derinti individualiai. Įvairiomis dengimo technikomis įvairiai naudojant medžiagas, gaunami ir santūrūs,
ir efektingi paviršiai.

Įvadas

Ypatumai:
Specialiąja 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 savitas vaizdas. Dengiant dalelės atidengiamos ir gaunamos
natūralios šios technikos faktūros. „Capadecor ArteTwin″ yra užpatentuotas.

■ Skiedžiamas vandeniu.
■ Paruoštas dengti.
■ Nekenksmingas aplinkai, silpno kvapo.
■ Spalvinamas „ColorExpress“.
■ Valomas.
■ Nedegus pagal DIN 4102-A2.

Savybės

Akrilato dispersija.Pagrindinė medžiaga

5 l, 10 lPakuotė/indų talpa

Baltas su baltomis dalelėmis gali būti spalvinamas „ColorExpress” mašinomis 300 spalvų pagal
„Caparol 3D-System″ ir ColorExspress spalvininką „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 matinis.Blizgesio laipsnis

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

■ Indeko-plus
■ Arte Twin Effekt Gold
■ Arte Twin Effekt Silber

Papildomi produktai

Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis″Nuorodos

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



Techninė informacija  ID896D NOE
Dengimas

PII ir PIII skiedinių grupės tinkai, PIV skiedinių grupės gipsinis arba gamyklinis tinkas, gipso plokštės ir
betonas.

Tinkami pagrindai

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.

Nuoroda:Pagrindo paruošimas

Šiurkštūs ir netolygios faktūros pagrindai išlyginami „Caparol Akkordspachtel Fein” arba „Mittel”, arba
„AkkordLeichtspachtel”.
„Arte Twin” netinka šarminams paviršiams dengti. Pirmiausia šiuos paviršius reikia apdoroti
tinkamomis priemonėmis.

PII ir PIII skiedinių grupės tinkai:

Tvirti, normaliai sugeriantys tinkai apdorojami „Capadecor DecoGrund” arba „Caparol-Haftgrund″.
Truputį birūs, sugeriantys tinkai gruntuojami „CapaSol LF″. Stipriai birūs tinkai gruntuojami „Caparol-
Tiefgrund TB” arba „AmphiSilan-Putzfestiger”.

PIV skiedinių grupės gipsinis arba gamyklinis tinkas:

Sukepę gipsiniai tinkai 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 sugeriantys
pagrindai gruntuojami „Caparol-Tiefgrund TB” arba „AmphiSilan Putzfestiger”. Normaliai sugeriantys
paviršiai gruntuojami „Capadecor DecoGrund” arba „Caparol-Haftgrund”.

Gipskartonio plokštės:

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

Betonas:

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

Apkrovą išlaikantys sluoksniai:

Matiniai, silpnai sugeriantys 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 lakinių, dispersinių dažų arba tinkų sintetinės dervos pagrindu
sluoksniai. Stambiai porėti, birūs arba sugeriantys 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 valymo
priemonėmis ir paliekama gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės nuvalomos sausu šepečiu.
Gruntuojama izoliuojamuoju gruntu „Caparol AquaSperrgrund” ( techninė informacija Nr. 384).

Maži trūkumai:

Po atitinkamo pirminio apdorojimo „Caparol-Akkordspachtel” glaistu ištaisoma pagal instrukciją ir esant
reikalui nugruntuojama.
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Dėmesio:

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

„ArteTwin” glaistymo technika – tai dviejų medžiagų naudojimas per vieną glaistymo ciklą
(Twintechnik). Imama dviejų spalvų „ArteTwin Basic” ir „ArteTwin Effect” sumaišomos ir su specialia
mente nuglaistomas paviršius. Pagal norimą gauti vaizdą medžiagos gali būti dengiamos vienu metu
arba įvairiai derinamos. Dengiant su „Arte Twin” reikia mažiausiai 3 darbo ciklų.

Dengimo būdas

Pirmas darbo ciklas

Paruoštas pagrindas padengiamas „Indeko-plus”. Siekiant išvengti nelygumų, būtina paviršių apdirbti
teptuku. Šis ciklas labai svarbus, kad gautųsi geras „ArteTwin” technikos rezultatas, kitos dengimo
medžiagos netinka.

Antras darbo ciklas

Viršutinis sluoksnis visiškai padengiamas „Arte Twin Basic” norima spalva. Dengimas keliomis
spalvomis šiame cikle dar nėra privalomas. Sunkiai prieinamoms vietoms, pvz., ties vidiniais kampais,
naudojami specialūs įrankiai (minkšti teptukai). Pirmame darbo cikle reikėtų atsisakyti „ArteTwin
Effectmasse“, nes glaistas gali per daug suskystėti, ir dengiant paviršių gali atsirasti trūkumų.

Trečias darbo ciklas

„ArteTwin” dengiama įvairiomis saplvomis vienu metu.

Imama dviejų spalvų „ArteTwin Basic” ar  „ArteTwin Basic” su „ArteTwin Effect Gold” arba „Silber” šalia
ant specialios mentės ir dėmių technika truputį paspaudžiant nuglaistomas paviršius. Medžiaga
dengiama sočiai, kad būtų užtikrintas dėmėto paviršiaus tolygumas.
Išdžiūvus sluoksniui po 15-60 min.( priklausomai nuo temperatūros ir oro drėgnumo), viršutinį sluoksnį
pakartotinai nuglaistyti „Arte Twin”,  jei papildomai norima pigmentinių dalelių blizgesio efekto. Taip
gaunamas savitas „ArteTwin” vaizdas. Sunkiai prieinamoms vietoms, pvz., ties vidiniais kampais
naudojami specialūs įrankiai (minkšti teptukai).

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

Pirmas darbo ciklas:
Paruošus pagrindą, jis padengiamas „Indeko-plus".
Kad išvengti volelio faktūros, plotą apdirbti teptuku.

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

Visas paviršius dengiamas „ArteTwin Basic” norima spalva.

Sluoksnių sandara
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Baigiant, dėmių paviršius sulyginamas. 
Dengiant reikia atkreipti dėmesį, kad nesigirdėtų braižymo garso ir mente
būtų galima švelniai glaistyti paviršių.

Trečias darbo ciklas:
„ArteTwin Basic” + „ArteTwin Basic” arba „ArteTwin Basic” + „ArteTwin
Effect" kaip ir antro darbo ciklo metu nedideliais kiekiais sudėti ant „Arte
Twin” mentės ir sočiai padengti, kad būtų lygus paviršius. Krypties
keitimas dengiant įtakoja bendrą paviršiaus vaizdą.

Išdžiūvus sluoksniui, galima glaistyti  „ArteTwin Gold” arba „Silber” per visą
paviršių.

Pirmas darbo ciklas ( be „Arte Twin Effect”):
„Arte Twin”: apie 200-250 ml/m2 vienos spalvos, esant dvispalviam dengimui,
                   apie 500 ml/m2 esant vienspalviam dengimui.
Antras darbo ciklas ( be „Arte Twin Effect”):
„Arte Twin”: apie 200 – 250 ml/m² vienos spalvos, esant dvispalviam dengimui,
                   apie 500 ml/m2 esant vienspalviam dengimui.

Sąnaudos

Antras darbo ciklas ( su „Arte Twin Effect”):

„ArteTwin”: apie 100 - 150 ml/m² vienos spalvos ir apie 150 ml/m² „ArteTwin Effect Gold” arba „Silber”.

Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama objekte padengus bandomąjį plotą.

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.
Dengiant daugiau sluoksnių, tarp sluoksnių dengimo daryti 12 val. pertrauką.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

ArteTwin mentė:Įrankiai

plastikinė mentė apvaliais kampais ir nuimama rankena. Mentės gali būti lengvai keičiamos. 
Dengiant „ArteTwin” technika, naudoti tik specialią „ArteTwin″ mentę.

Panaudojus nuplauti vandeniu, jei reikia-plovikliais.Įrankių plovimas

Priklausomai nuo sąnaudų ir glaistymo technikos galima gauti ryškias arba mažiau matomas faktūras.
Glaistant „ArteTwin“ visiškai lygių paviršių negaunama. Norint gauti lygų paviršių arba kad paviršius
būtų geriau valomas, „ArteTwin” galima papildomai padengti „Deco-Lasur”; dengiama neatskiedus
„ArteTwin” specialiąja mente.

Nuorodos

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. Įrankius plauti tuoj pat
baigus darbus muilu ir vandeniu.
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 atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų
liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.

Atliekų tvarkymas

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

M-DF02Produkto kodas (dažai ir emaliai)
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Akrilinės dervos dispersija, spalvoti pigmentai, mineraliniai užpildai, vanduo, plėvelę sudaranti
medžiaga, priedai, konservuojamoji medžiaga ( metil-, benzizotiazolinonas).

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Žr. saugos duomenis.Išsamesni duomenys

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šiame spaudinyje aptarti neįmanoma.Techninė konsultacija

Jei dengiate pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į mus arba
mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
El. paštas info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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