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Capadecor® 

VarioPutz
Daugiaspalvė, matinė vidaus paviršių danga su pabarstais. Labai
racionaliai dengiama voleliu arba purkštuvais

Produkto aprašymas

Įvairių spalvų, labai patvari vidaus sienų danga. Be papildomo padengimo idealiai tinka biuro,
koridorių, laiptinių, gyvenamųjų patalpų, priėmimo skyrių sienų paviršiams.

Paskirtis

■ Patikrinta pagal AgBB kontrolės kriterijus
■ Racionaliai dengiama
■ Labai lengvai valoma
■ Puikiai išlaiko mechanines apkrovas
■ Labai gerai pataisoma
■ Nedegi pagal DIN 4102, A2

Savybės

Sintetinės dervos dispersija; skaidrus rišiklis su spalvotais pabarstaisPagrindinė medžiaga

12,5 kgPakuotė/indų talpa

Dėmesio: prieš dengiant „VarioPutz” dangą (bet kurį pasrinktą dizaino variantą), būtina padengti
tarpinį  „Putzgrund 610” sluoksnį, kurio spalva turi atitikti planuojamo viršutinio sluoksnio atspalvį.

Spalvos

Dizainas: Putzgrund 610
spalvos Nr.:

VarioPutz Nr. 13 VP Nr. 13
VarioPutz Nr. 14 VP Nr. 14
VarioPutz Nr. 19 VP Nr. 19
VarioPutz Nr. 21 VP Nr. 21
VarioPutz Nr. 23 VP Nr. 23
VarioPutz Nr. 25 VP Nr. 25
VarioPutz Nr. 27 VP Nr. 27
VarioPutz Nr. 29 VP Nr. 29
VarioPutz Nr. 30 VP Nr. 30
VarioPutz Nr. 31* VP Nr. 31
VarioPutz Nr. 32* VP Nr. 32
VarioPutz Nr. 35* VP Nr. 35
VarioPutz Nr. 41* VP Nr. 41
VarioPutz Nr. 49* VP Nr. 49
VarioPutz Nr. 51* VP Nr. 51
VarioPutz Nr. 53 VP Nr. 53
VarioPutz Nr. 55 VP Nr. 55
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*„VarioPutz” sudėtyje yra žėrinčių pabarstų, kurie žvilga priklausomai nuo apšvietimo. 
„Putzgrund 610” spalvinimo receptūros pagal „Caparol 3D” spalvyną nėra identiškos 
„VarioPutz” spalvinimo kolekcijai. Todėl „Caparol 3D” receptūros „VarioPutz” spalvinimui
nenaudojamos. 

MatinisBlizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje. Praimtas pakuotes laikyti sandariai uždarytas.Laikymas

■ Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sd H 2 O: s d -vertė: apie 0,10 mTechniniai duomenys

■ Caparol Putzgrund 610
■ Capadecor Diamonds

Papildomi produktai

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė

 +   +  ○ – –

(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis

Dengimas

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

Tinkami pagrindai

Faktūriniai paviršiai:
Šiurkštaus pluošto arba stiklo audinio tapetus, bei nedidelės arba vidutinės faktūros tinko sluoksnius
padengti dengiamuoju tarpiniu „Putzgrund 610” sluokniu. Po to galima dengti „VarioPutz” galutinį
sluoksnį. Jei reikia, dengiamas ir antras „VarioPutz” sluoksnis.

PII ir PIII skiedinių grupės tinkas: 
Tvirti, normaliai įgeriantys tinko paviršiai be išankstinio paruošimo nugruntuojami  „Putzgrund 610”.
Stambiai akyti, įgeriantys tinko paviršiai gruntuojami „OptiGrund E.L.F.” arba „CapaSol LF”.

PIV skiedinių grupės gipsinis ir paruoštas tinkas:
Gipsinį tinką su blizgiu paviršiumi nušlifuoti, nuvalyti dulkes ir nugruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB” arba
„AmphiSilan-Putzfestiger”. Normaliai įgeriantys paviršiai gruntuojami „Putzgrund 610”.

Gipsinės statybinės plokštės:
Normaliai įgeriančias plokštes nugruntuoti „Putzgrund 610”.

Gipskartonio plokštės:
Glaisto šiurkštai nušlifuojami. Minkštas ir nušlifuotas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „Caparol-
Tiefgrund TB” arba „AmphiSilan-Putzfestiger”. Normaliai įgeriantys paviršiai padengiami
gruntu „Putzgrund 610”. Plokštes su vandenyje tirpiomis, dažančiomis, blunkančiomis medžiagomis
gruntuoti „Caparol AquaSperrgrund“. Laikytis BFSatmenos Nr. 12.

Betonas:
Pašalinti sukibtį mažinančias, tepančias, birias daleles. Normaliai įgeriantys paviršiai padengiami
gruntu „Putzgrund 610”.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:
Pašalinti apkrovos neišlaikančius emalinių,  dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksnius.
Stambiai akytus, birius arba įgeriančius paviršius gruntuoti „OptiGrund E.L.F.” arba „Capasol LF”. 

Pelėsinių grybų apnikti paviršiai:
Pelėsio arba dumbliagrybių apnašas nuvalyti šlapiai šepečiu, nušveisti ar nugramdyti. Paviršių nuplauti
„Capatox” ir palikti gerai išdžiūti.

Pagrindo paruošimas

Paviršiai su nikotino, vandens, rūdžių arba riebalų dėmėmis:
Nikotino nešvarumai, rūdžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu su buitinėmis
riebalų skaidymo priemonėmis, paviršius paliekamas gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės
nuvalomos sausu šepečiu. Gruntuojama izoliuojančiu gruntu „Caparol AquaSperrgrund” (techninė
informacija Nr. 384).

Maži defektai:
Po atitinkamo pirminio apdorojimo pagal instrukcijas užtaisoma glaistu „CaparolAkkordspachtel” ir
nugruntuojama.

Nuoroda:
Pagrindo nelygumų (nuglaistytų vietų, griovelių laidams ir pan.) su „Capadecor VarioPutz” išlyginti
nepavyks. Paviršių, atsižvelgiant į pagrindo savybes, būtina išlyginti tinkamomis priemonėmis dar prieš
dengiant „Capadecor VarioPutz”.

Dirbant su „Capadecor Diamonds” būtina atkreipti dėmesį į tai, kad  po sumaišymo medžiagos
negalima ilgai laikyti.

Medžiagos paruošimas

Voleliu arba aukšto slėgio purkštuvaisDengimo būdas
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Tarpinis sluoksnis:
Po atitinkamo pagrindo paruošimo, paviršių tolygiai nugruntuoti „Putzgrund 610” gruntu, nuspalvintu
prie „VarioPutz” derančia spalva (žr. spalvų apžvalga).
Pjūvių vietas kiek įmanoma padengti voleliu.
Silpnai įgeriantiems, kontrastingiems paviršiams gali reikėti dviejų tarpinių sluoknių.
Nekvarcinės dangos yra netinkamos.

Dengimas voleliu:
„VarioPutz” medžiagą išmaišyti lėtaeige maišykle arba rankiniu būdu. Prieš dengiant  paviršius, volelį
gerai prisotinti medžiaga ir išvoluoti ant bandymamas skirto paviršiaus. „VarioPutz“ dengti neatskiedus,
tinkamu voleliu be ilgintuvo, užgriebiant už dar drėgno ploto šlapias į šlapią metodu, tolygiai
paskirstant. Būtina laikytis nurodytų sąnaudų, nes, padengus per mažą kiekį medžiagos, nebus
gaunamas norimas vaizdas.
Paliekama  šiek tiek pradžiūti (išgaruoti), po to paviršius  apdorojamas minkštu šepečiu (pvz., ovaliu) ir
nusvidinama volelio faktūra. Išgaravimo trukmė priklauso nuo objekto sąlygų ir trunka 10-30 min. Kai
oro drėgnumas labai didelis, išgaravimo trukmė ilgesnė.

Sluoksnių sandara

Nuoroda: kai dengimo sąlygos nepalankios, pavyzdžiui labai aukšta temperatūra  ar aukštas oro
drėgnumas, paviršius pasidengia netolygiai. Tokiu atveju būtina dengti antrą „VarioPutz” sluoksnį.

Dengimas purkštuvais:
„VarioPutz” išmaišyti, purkšti neskiestą specialiu piltuvo formos pistoletu lengvais sukamaisiais
judesiais. Po to paviršiaus neapdoroti šepečiu.  
Purkštukas: 4-5 mm
Slėgis: 2,5–3,5 bar
Purškimo atstumas iki sienos: apie 60 - 80 cm

Išsamesnė informacija apie dengimą purkštuvais - purškimo instrukcijoje.

Dengimas voleliu: mažiausiai 400 g/m2, tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį
plotą.
Dengimas purkštuvu: apie 600 – 800 g/m2, tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį
plotą.

Sąnaudos

Ne žemesnė kaip +8° C  temperatūra, kai santykinis oro drėgnumas žemiau 65 %.Dengimo sąlygos

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta maždaug po 6-8 val.
Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis
drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Voleliai: šerelių ilgis 12- 16 mm 
Purkštuvai: piltuvo formos pistoletas

Įrankiai

Baigus darbus įrankiai iškart plaunami vandeniu.Įrankių plovimas

Kad nesusidarytų matomų sandūrų ir spalvos neatitkimų, didelius paviršius dengti nenutrūkstamai, tos
pačios serijos produktu.

Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB” patalpose gali atsirasti tirpikliams būdingas kvapas, todėl būtina
pasirūpinti geru vėdinimu. Patalpose, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo
„AmphiSilan-Putzfestiger” be aromatinių junginių.

Dengiant gipsinį glaistą, dėl ilgalaikio drėgmės poveikio paviršius gali išbrinkti, atsirasti pūslių arba
atsisluoksniuoti. Todėl būtina pasirūpinti, kad paviršius greitai išdžiūtų, t.y. būtų pakankama ventiliacija
ir temperatūra. Laikytis techninės atmenos Nr. 2 „Gipsinių plokščių glaistymas” (Gipso ir gipsinių
plokščių pramonės federacinė sąjunga).

Nuorodos

Nuorodos

■ Nedegus, A2 pagal DIN 4102Ekspertizė

Saugoti vaikams neprieinamose vietose. Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-
izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip dažų
vandens pagrindu atliekas,  sudžiūvusius – kaip sukietėjusius dažus arba kaip buitines atliekas.

Atliekų tvarkymas

Tokiam A/a kategorijos produktui: 30 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 1 g/l LOJ.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

BSW20Giscode

(senas: M-DF01)Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Poliakrilo derva, spalvoti pigmentai, mineraliniai ir polimeriniai užpildai, vanduo, priedai, konservantai
(metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į „Caparol" atstovus, kurie,
atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Techninė konsultacija
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UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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