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DisboADD 948
Farbchips 2 - 4 mm
Plastmasas čipsi un vizla individuālam Caparol grīdas segumu
noformējumam.

Produkta apraksts

Plastmasas čipsi/vizla iekaisīšanai grīdas segumu sistēmās veidojot individuālu virsmas dizainu.Pielietojums

Krāsainas plēksnītesMateriāla bāze

1 kg kasteIepakojums

Standarta toņi: balts (Weiß), melns (Schwarz), gaiši pelēks (Hellgrau), tumši pelēka (Dunkelgrau),
vizuļojošs zelts (Glimmer Gold) un vizuļojošs sudrabs ( Glimmer Silber).

Krāsu toņi

Iestrāde

Svaigi uzklāti, gludi grīdu klājumi uz epoksīdu vai poliuretāna bāzes.
Nepieciešamības gadījumā virsmu pirms čipsu iekaisīšanas jāatgaiso ar adatu rullīti. Čipsi jāiekaisa
svaigā virsmā, uz kuras nav sākusi veidoties plēve, pretējā gadījumā čipsi nepielips apstrādāmajai
virsmai. Piemēroti visiem Caparol grīdu pārklājumiem. Risinājumi, izmantojot Color-Chips, principiāli
nav izmantojami ESD, antistatiskajās un WHG sistēmās.

Piemērotas pamatnes

Visi krāsu toņi var tikt jaukti savā starpā jebkurās vēlamajās kombinācijās.Maisījuma attiecība

Uzklājiet Color-Chips izmantojot trekterpistoli (atveres diametrs 10 mm, spiediens apt. 2 bar). Materiālu
iepūšiet virsmā ar vienmērīgām apļveida kustībām.
Ieklājot materiālu manuāli, nelielu daudzumu čipsu pametiet gaisā un ļaujiet tam piezemēties uz
apstrādājamās virsmas. Centieties izvairīties no materiāla sablīvējumiem, lai panāktu veinmārīgu
klājuma izskatu.

Uzklāšanas metode

Klasiskajam dizainam ar redzamu pamatnes toni 20 - 40 g/m². Atkarībā no krāsu toņa, lielāks patēriņš
var izraisīt nevienmērīgu virsmas izskatu un savstarpēju čipsu pārklāšanos.

Patēriņš

Pēc paredzētā žūšanas intervāla virsmu iekšdarbos papildus nolakot ar DisboPUR W 458, DisboPUR
W 357 vai DisboXID 422 saskaņā ar attiecīgajām tehniskajām informācijām. Ārdarbos virsmu lakot ar
DisboTHAN 446 vai DisboPUR 309. Vizuļojošajiem čipsiem papildus lakojums nav jāklāj.

Pārkrāsojams pēc:

Norādes

Sargāt no bērniem.Uzmanību

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Materiāla pārpalikumi var tikt likvidēti
kā būvgruži.

Likvidācija

Ieklājot materiālu ievērojiet grīdas segumu ieklāšanas norādes, kā arī Caparol tīrīšanas un kopšanas
norādes grīdu segumiem.

Tuvākas norādes
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Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā
variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā
informācijā nav iekļauti, iesakām konsultēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums
detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Tehniskā konsultācija

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

Klientu serviss

Tehniskā informācija TIEX-948 · Sagatavota: jūlijs 2021
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-948 tulkojums.
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