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Capadecor
Metallocryl Exterior
Šilko blizgesio dispersiniai išorės dažai, paviršiui suteikiantys
metalo žvilgesį.

Produkto aprašymas

„Capadecor Metallocryl Exterior“ – tai šilko blizgesio dispersiniai išorės dažai su metalo žvilgesio
efektu, faktūriniams fasadų paviršiams padengti aukštos kokybės, oro veiksniams atspariais
sluoksniais. Netinka apšiltintiems fasadams.

Paskirtis

■ Metalo žvilgesio efektas.
■ Skiedžiami vandeniu,nekenkia aplinkai, yra silpno kvapo.
■ Atsparūs oro veiksniams, gali būti tiekiami ir be veikliųjų medžiagų nuo pelėsinių grybų ir

dumbliagrybių.
■ Nedegūs pagal DIN 4102, A2 klasę. 

Savybės

Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945.Pagrindinė medžiaga

5 l, 10 lPakuotė/indų talpa

Metalo žvilgesio sidabrinė spalva.Spalvos

Medžiaga turi būti spalvinama išskirtinai tik pagal „ColorExpress-Kollektion“ spalvyną „CD-Metallocryl“,
kitaip spalva gali būti netiksli. Tas pats taikytina ir tarpiniam sluoksniui „Amphibolin“ numatyta spalva.

Dėl metalinio pobūdžio spalvos gali skirtis nuo originalių spalvų. Todėl rekomenduojame padengti
bandomąjį plotą.

Svarbu: „Capadecor Metallocryl Exterior“ dengti tik nuspalvinus!

Šilko blizgesio.Blizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje.Laikymas

■ Tankis: apie 1,15 g/cm3 Techniniai duomenys

„Amphibolin"Papildomi produktai

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

Pagrindai turi išlaikyti apkrovą, turi būti švarūs, be sukibimą mažinančių dalelių ir sausi.
Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 pastr. nuorodų.

Tinkami pagrindai

Pagrindo paruošimas priklauso nuo pagrindo ir jo savybių.
Be to, dar reikia laikytis „Amphibolin“ techninės informacijos.

Pagrindo paruošimas

Netinka pagrindams: apšiltintiems fasadams, kalkingiems smiltainio akmenims, naujoms elastingoms
dangoms ir medienai. Metaliniams fasadams rekomenduojame „Capalac Effektlack“ arba "Capalac
Dickschichtlack".

Prieš dengiant, kruopščiai išmaišyti. Dengiant, taip pat reguliariai pamaišyti.
„Capadecor Metallocryl Exterior“ dengiami teptuku arba voleliu. Kraštus  reikia dar kartą padengti
voleliu. Dengiant voleliu, naudojamas vidutinio ilgio (12-16 mm) pūkelių volelis, prie kurio kraštų
nesusikaupia dažų. 

Dengimo būdas

Dengiamąjį tarpinį sluoksnį dengti „Amphibolin“, nuspalvinus pagal „ColorExpress-Kollektion“ spalvyną
„CD-Metallocryl“, priderinus prie vėlesnio sluoksnio „Metallocryl Exterior“. Matiniai dažai tarpiniam
sluoksniui netinka.

Sluoksnių sandara

Baigiamąjį sluoksnį dengti „Capadecor Metallocryl Exterior" du kartus neatskiedus. Kad
„Iriodin“ pigmentai pasiskirstytų tolygiai, „Capadecor Metallocryl Exterior“ reikia padengti tolygiai,
išskirstyti skersai ir išlyginti voleliu viena kryptimi. Norint ant lygių pagrindų gauti labai įspūdingus
paviršius, „Capadecor Metallocryl Exterior“ dengti voleliu, išlyginti ovaliu šepečiu arba nuglaistyti
„ArteTwin Kelle“ mentele.

Apie 100 ml/m2 vienam sluoksniui ant struktūrizuotų paviršių, ant šiurkščių paviršių atitinkamai
daugiau. Tikslias sąnaudas paskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra
Turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Dengimo sąlygos

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta ir vėl galima dengti po 4-6
val. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūvimo trukmė ilgėja.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti įrankiai iškart plaunami vandeniu.Įrankių plovimas

„Capadecor Metallocryl Exterior“ dažais netinka dengti horizontalių paviršių, kuriuos veikia vandens
apkrova. Siekiant išlaikyti specifines produkto savybės, jo negalima maišyti su kitomis medžiagomis.

Nuorodos

„Capadecor Metallocryl Exterior“ – tai gaminys, į kurio sudėtį įeina  veikliųjų medžiagų, apsaugančių
nuo dumbliagrybių ir pelėsinių grybų apnikimo. Jos apsaugo patvariai, bet ribotą laiką. Apsaugos
efektyvumo trukmė priklauso nuo objekto sąlygų, pvz., apnikimo stiprumo ir drėgmės apkrovos. Todėl
ilgalaikė apsauga nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių yra neįmanoma.

Nuorodos

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti igalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens. Patekus ant odos,
nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.Dažų likučių neišleisti į kanalizaciją, vandens
telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Nurijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę
arba etiketę, nes gali būti pažeista žarnyno flora. Dengiama teptuku arba voleliu. Išsamesni duomenys,
žr. saugos duomenis (pagal užklausimą pateikiami profesionaliam naudojimui).

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

M-DF02FProdukto kodas (dažai ir emaliai)

Poliakrilatinė derva, perlų blizgesio pigmentai, silikatai, vanduo, glikolio eteris, priedai,
konservuojamosios medžiagos.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

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

 

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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