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Capadecor
Calcino-Imprägnierpaste
Mineralinė impregnavimo pasta, skirta apsaugoti „Calcino-
Decor” paviršius nuo nešvarių skysčių

Produkto aprašymas

Mineralinė pasta, skirta impregnuoti „Calcino-Decor“ padengtą paviršių, siekiant apsaugoti jį nuo
nešvarių skysčių. Kadangi karbonizacija (kalkinių produktų kietėjimas veikiant CO2) trunka ilgą laiką ir
tuo metu tonuoto „CalcinoDecor“ pigmentas  būna dar nevisiškai sukietėjęs, rekomenduojame paviršių
impregnuoti „Calcino-Imprägnierpaste“ pasta. Impregnavimo pastą dengti plonu sluoksniu,
perteklių pašalinti. (Prieš tai priekinį kraštą nušlifuoti drėgnu švitriniu popieriumi 400).

Paskirtis

■ Be riebalų, bespalvė,  bekvapė
■ Mineralinė
■ Labai difuziška, labai gerai įgerianti
■ Be tirpiklių

Savybės

0,75 kg plastikinės pakuotėsPakuotė/indų talpa

BespalvėSpalvos

Vėsiai, bet ne šaltyje. Geriau laikyti ne žemesnė kaip +5°C temperatūroje. Kad medžiaga nesuliptų ir
neišdžiūtų, praimtas pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Laikymas

Dengimas

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3
sk., nuorodų.

Tinkami pagrindai

Siekiant nesutrikdyti kalkių karbonizacijos proceso, paviršiai paliekami 3-6 d. kietėti ir tik
tuomet impregnuojami. Per anksti padengus impregnavimo pasta, gali pakisti paviršiaus spalva.
„Calcino-Imprägnierpaste" pastą dengti plonai ir tolygiai venecijietiška mente arba minkštu,
nesipūkuojančiu skudurėliu. Sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 30-40 g/m2. Apdžiūvus perteklinę
medžiagą pašalinti minkštu skudurėliu. Išdžiūvus dar kartą nušluostyti. Jei impregnavimo pastos
padengiama per daug, gali atsirasti šiek tiek baltų apnašų (pemzos dulkių), dėl to negali būti pareikšta
reklamacija. Dar kartą nušluosčius paviršius, apnašos sumažėja. 

Dengimo būdas

30–40 g/m2Sąnaudos

Žemiausia aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant +10°C.Dengimo sąlygos

„Calcino-Imprägnierpaste” dengti plonai ir tolygiai venecijietiška mente o dar geriau minkštu,
nesipūkuojančiu skudurėliu.

Įrankiai

Panaudotus įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.
Dirbti tik su švariais įrankiais.

Įrankių plovimas
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Nuorodos

„Calcino-Imprägnierpaste“ impregnavimo pasta nėra atspari tiesioginei vandens tiškalų apkrovai
(atsiranda kalkių dėmės), taip pat riebalams, rūgštims, degutui, kofeinui, arbatai ir dažančioms
medžiagoms.
Nedidelius paviršiaus nešvarumus galima nuplauti šiltu vandeniu, įpylus neutralių buitinių ploviklių.
Dėmesio: nenaudoti kalkes tirpdančių priemonių!

Valymas ir priežiūra

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Patekus į akis nedelsiant nuplauti vandeniu.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į gruntą.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Perdirbimui atiduoti tik visiškai tuščias pakuotes. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip vandens
pagrindo dažus, sudžiūvusius - kaip sukietėjusius dažus arba buitines atliekas.

Atliekų tvarkymas

Kvarco miltai, glicerinas, vanduo.Sudėtinių medžiagų deklaracija

Žr. saugos duomenų lapą.Išsamesni duomenys

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į "Caparol" atstovus, kurie, įvertinę 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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