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Unikāla efektšpakteles masa iekšdarbiemProdukta apraksts

ArteTwin ir ļoti pievilcīga, vairāku krāsu špaktelējuma tehnika dabiski elegantām iekštelpu sienu
virsmām. ArteTwin tehnika sastāv no speciāli izstrādātām, individuāli kombinējamām komponentēm.
Pateicoties materiāla daudzveidīgajam pielietojumam un dažādajām darba metodēm, var izveidot gan
optiski atturīgas, gan ļoti efektīgas virsmas.

Produkta īpatnība:
Ar speciāli izveidotu ķelli (špakteles lāpstiņu) pirmajā darba posmā uzklāj vismaz divus materiālus
(Twin tehnika). ArteTwin Basic un ArteTwin Effect sastāvā ir gaiši pigmentētas daļiņas, kas nesajaucas
ar citiem krāsu pigmentiem un rada unikālu izskatu. Veicot iestrādi, daļiņas brīvi nogulsnējas, un rodas
dabiski iestrādātas virsmas struktūras, kas raksturo šo tehniku. Capadecor ArteTwin ir aizsargāta ar
patenta tiesībām (Nr.: EP 024253452).

Pielietojums

■ Atšķaidāma ar ūdeni
■ Gatava iestrādei
■ Videi draudzīga, ar minimālu smaržu
■ Tonējama ColorExpress sistēmā
■ Tīrāma
■ Nedegoša pēc DIN 4102-A2

Īpašības

Akrilāta dispersijaMateriāla bāze

5 l, 10 lIepakojums

Balts – nosedzošs ar baltām daļiņām, tonējams ColorExpress sistēmā apm. 300 toņos atbilstoši krāsu
toņu kolekcijai "CD-ArteTwin".

Krāsu toņi

Norāde noformēšanai:
Materiālu proporcijas un pašus materiālus var brīvi variēt atkarībā no vēlamā izskata un noformējuma
mērķa.

Lai izvairītos no virsmām, kas rada nemierīgu iespaidu, bāzes krāsu toņus ir jāizvēlas "tonis tonī" vai
vienādās gaišuma pakāpēs.

Dziļi matētaSpīduma pakāpe

Vēsā vietā, sargāt no sala..
Iesāktus spaiņus turēt cieši noslēgtus.

Uzglabāšana

■ Indeko-plus
■ ArteTwin Effekt Gold
■ ArteTwin Effekt Silber

Papildinošie produkti
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Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai

Nr.606

Iestrāde

Javas grupu PII, PIII apmetumi, javas grupas PIV gatavie apmetumi, ģipša paneļi ģipškartona
plāksnes un betons.

Piemērotas pamatnes

Kvalitātes prasības pamatnei: ģipša apmetums un ģipša paneļi ar kvalitātes līmeni Q3.

Cita veida pamatnēm jābūt vienmērīgi strukturētām un līdzenām un jāatbilst DIN 18202
(Pielaides virszemes būvniecībā) prasībām.

Pamatnei jābūt sausai, tīrai, nestspējīgai un bez saķeri mazinošām vielām. Lietojot Vācijā, ievērot
Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363.

Norāde:
Raupjas un nevienmērīgi strukturētas pamatnes izlīdzināt ar Caparol Akkordspachtel fein vai mittel vai
ar AkkordLeichtspachtel.
Sārmainas pamatnes nav piemērotas pārklāšanai ar ArteTwin. Šai gadījumā tās vispirms atbilstoši
jāsagatavo.

Javas grupu PII un PIII apmetumi:
Stingrus, normāli uzsūcošus apmetumus vispirms gruntēt ar Capadecor DecoGrund vai Caparol-
Haftgrund. Viegli smilšainus, uzsūcošus apmetumus gruntēt ar CapaSol
LF. Ļoti smilšainus apmetumus gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai AmphiSilan-Putzfestiger.

Pamatnes sagatavošana

Ģipša un gatavie javas grupas PIV apmetumi:

Ģipša apmetumus ar cietā kalcīta kārtu noslīpēt, notīrīt putekļus un gruntēt ar Capadecor
DecoGrund vai Caparol-Haftgrund.

Ģipša paneļi:
Noslīpēt špaktelēšanas pēdas. Mīkstas ģipša špakteles vietas vispirms nostiprināt ar
CapaSol LF. Stiprākas uzsūkstpējas gadījumā gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai AmphiSilan-
Putzfestiger. Normāli uzsūcošas virsmas gruntēt ar Capadecor DecoGrund vai Caparol-Haftgrund.

Ģipškartona plāksnes:
Noslīpēt špaktelēšanas pēdas. Mīkstas un slīpētās ģipša špakteles vietas vispirms nostiprināt ar
CapaSol LF. Stiprākas uzsūkstpējas gadījumā gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai AmphiSilan-
Putzfestiger. Normāli uzsūcošas virsmas gruntēt ar Capadecor DecoGrund vai Caparol-Haftgrund.
Plāksnes ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām vielām gruntēt arB Caparol AquaSperrgrund. Ievērot BFS-
atgādni Nr. 12, 2. nodaļu.

Betons:
Atdalījušos vielu atlikumus, kā arī putekļus veidojošās un smilšainas vielas noņemt. Stipri uzsūcošas
virsmas gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai AmphiSilan-Putzfestiger. Normāli uzsūcošas virsmas
gruntēt ar Capadecor DecoGrund vai Caparol-Haftgrund.

Pārklājumi ar labu nestspēju:
Matētiem, vāji uzsūcošiem pārklājumiem uzklāt starpklājumu ar Indeko-plus. Spīdīgas virsmas un
alkīda/ akrila krāsu pārklājumus uzraupināt un gruntēt ar Capadecor DecoGrund vai Caparol-
Haftgrund.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:
Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgu sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt. Raupji porainas,
smilšainas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar CapaSol LF. Minerālo krāsu klājumus ar vāju nestspēju
mehāniski notīrīt un nomazgāt putekļus. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai AmphiSilan-Putzfestiger.

Līmes krāsu klājumi:
Tīri nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai AmphiSilan-Putzfestiger.

Šķiedru tapates, reljefa un struktūrtapetes no papīra, atlupušas tapetes:
Pilnībā noņemt. Nomazgāt tapešu līmes un papīra atlikumus. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai
AmphiSilan-Putzfestiger.

Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem:
Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs
mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti.
Veikt izolējošu gruntsklājumu ar Caparol AquaSperrgrund (Tehniskā informācija Nr. 384).
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Defektu vietas:
Pēc atbilstošas priekšapstrādes ar Caparol-Akkordspachtel izlabot atbilstoši iestrādes nosacījumiem
un nepieciešamības gadījumā vēlreiz nogruntēt.

Uzmanību:
Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekštelpās, var rasties tipiska šķīdinātāja smaka. Tāpēc ir jānodrošina
laba ventilācija. Jutīgās vietās izmantot līdzekli AmphiSilan-Putzfestiger, kas ir bez aromāta.

ArteTwin špakteles tehnika balstās uz divu materiālu izmantošanu vienā špakteles klājumā (Twin
tehnika). ArteTwin Basic un ArteTwin Effect ir gatavi lietošanai un uzklājami špaktelējot ar ArteTwin
ķelli. Atkarībā no vēlamā izskata abus materiālus var uzklāt vienlaicīgi vai uzklāt tos kombinējot pēc
tam, kad nožuvusi pirmā klājuma kārta. Kopumā ArteTwin tiek uzklāts 3 darba posmos.

1. darba posms
Pirmajā darba posmā sagatavotu pamatni nokrāso ar Indeko-plus. Lai izlīdzinātu krāsas struktūru,
virsmu obligāti apstrādāt ar birsti. Šis solis ir priekšnoteikums veiksmīgam rezultātam ArteTwin tehnikā,
citi klājuma materiāli nav derīgi. 

Uzklāšanas metode

2. darba posms
Otrājā darba posmā visai pamatnei pilnībā uzšpaktelē ArteTwin Basic vēlamājā gala rezultāta tonī.
Šajā darba posmā uzklāšana divos toņos vēl nav nepieciešama. Grūtāk pieejamām vietām, piem.,
iekšējiem stūriem lietot piemērotus darbarīkus (mīkstas otas). Vēlams nepārklāt šo špaktelējumu ar
ArteTwin efektmasu, jo tādējādi špakteles materiāls kļūst plānāks un var veidoties klājuma defekti.

3. darba posms

Trešajā darba posmā pēc vēlmes ArteTwin uzklāj dažādos krāsu toņos vienā piegājienā.
Šai gadījumā dažādu toņu ArteTwin Basic vai ArteTwin Basic kombinācijā ar ArteTwin Effect Gold vai
Silber paņemt uz ArteTwin ķelles vienu otram blakus un pleķiem uzklāt ar mazu spiedienu uz virsmas.
Materiālu uzklāt bagātīgi, lai ievelkot tos vienu otrā veidotos vienmērīgs klājums.

Pēc apm. 15-60 minūšu apžūšanas laika (atkarībā no temperatūras un gaisa mitruma) virsmu var
vēlreiz viegli apstrādāt ar ArteTwin ķelli, lai efektu veidojošās baltās pigmenta daļiņas izceltos klājuma
virspusē. Tā rodas unikālā optika ArteTwin tehnikā. Grūtāk pieejamām vietām, piem.,
iekšējiem stūriem lietot piemērotus darbarīkus (mīkstas otas).

Ja ir vēlme iegūt papildus perlamutra spīduma efektu, tad pēc pirmās špaktelējuma kārtas nožūšanas
visai virsmai uzklāt ArteTwin Gold vai ArteTwin Silber.

Pirmais darba posms:
Pēc pamatnes sagatavošanas uzklāj gruntskārtu ar krāsu Indeko-plus.
Lai izlīdzinātu krāsas struktūru, virsmu apstrādāt ar birsti.

Otrais darba posms:
Paņemt materiālus, novietojot tos uz ArteTwin ķelles vienu otram blakus.

Nošpaktelēt pleķiem visu virsmu ar ArteTwin Basic vēlamājā tonī.

Pārklājuma uzbūve
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Pēc tam pleķiem uzklāto špaktelējumu vienmērīgi ievilkt vienu otrā.
Špaktelējot nedrīkst būt dzirdams skrāpējuma troksnis, ķellei ir viegli jāslīd
pār virsmu!

Trešais darba posms:
ArteTwin Basic + ArteTwin Basic vai ArteTwin Basic + ArteTwin Effect, tāpat
kā aprakstīts otrajā darba posmā, nelielos daudzumos paņemt uz
ArteTwin ķelles vienu otram blakus, bagātīgi uzklāt pleķiem un nobeigumā
ievilkt vienu otrā, veidojot vienmērīgu virsmu. Mainot uzklāšanas virzienus
mainās kopējais klājuma izskats.

Pēc špaktelējuma kārtas nožūšanas pēc vēlmes uz visas virsmas var
uzšpaktelēt ArteTwin Effect Gold vai ArteTwin Effect Silber.

Iestrāde vienā tonī:
 
ArteTwinBasic: apm. 500 ml/m²/vienā kārtā

Norāde: Iestrādājot vienā tonī, var būt pietiekami apm. 500 ml/m². Nepieciešamības gadījumā
materiālu var uzklāt atkārtoti.

Iestrāde divos toņos:

1. darba posms (vienā tonī): apm. 500 ml/m² ArteTwin Basic:
             
2. darba posms: apm. 200 – 250 ml/m² katrā ArteTwin Basic tonī

Alternatīva iestrāde:

Patēriņš

2. darba posms ar ArteTwin Effect 

ArteTwin: apm. 150 - 200 ml/m² katrā tonī plus apm. 150 ml/m² ArteTwin Effect Gold vai ArteTwin
Effect Silber

Precīzam patēriņam obligāti veikt paraugklājumu.

Zemākā temperatūras robeža iestrādei:
+5 ºC pamatnei un apkārtējam gaisam.

Iestrādes nosacījumi

Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma ir sausa pēc apm. 6 stundām. Ja tiek uzklātas vairākas
kārtas, starp atsevišķām kārtām ievērot līdz 12 stundu žūšanas laiku.

Žūšana/ žūšanas laiks

ArteTwin ķelle:Darbarīki

Speciāli izveidota PVH ķelle (špakteles lāpstiņa) ar noapaļotiem stūriem un nomaināmu rokturi.
Nolietotas špakteles lāpstiņas pamatnes var vienkārši nomainīt. ArteTwin tehnikai izmantot tikai un
vienīgi ArteTwin speciālo ķelli.

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni, nepieciešamības gadījumā pievienojot mazgāšanas līdzekli.Darbarīku tīrīšana

Atkarībā no materiāla uzklāšanas daudzuma un darba tehnikas var veidoties stipri un mazāk stipri
redzamas iestrādes struktūras. Ar ArteTwin nav iespējams iegūt pilnībā gludas virsmas.
Lai iegūtu gludāku, kā arī labāk tīrāmu virsmu, uz ArteTwin papildus var uzklāt Deco-Lasur,
uzšpaktelējot to neatšķaidītu ar ArteTwin ķelli.

Norāde
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Norādes

Sargāt no bērniem. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Neēst, nedzert un
nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu
daudzumu ūdens. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar
ūdeni un ziepēm.

Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Uzmanību

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt
kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai
sadzīves atkritumus.

Likvidācija

(Kat.A/l): 200g/l (2010). Produkts satur maks. 50g/l GOS.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

M-DF01Produkta krāsu un laku kods

Akrila sveķu dispersija, krāsu pigmenti, minerālās pildvielas, ūdens, krāsas plēvi veidojošas
palīgvielas, piedevas, konservanti (metil-, benzizotiazolinons).

Sastāvā esošo vielu deklarācija

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Klientu serviss
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