
Tehniskā informācija

Supertäck 5
Dziļi matēta krāsa ar augstu segtspēju sienām un griestiem
iekšdarbos.

Produkta apraksts

Dziļi matēta krāsa ar augstu segtspēju sienām un griestiem iekšdarbos. Piešķir virsmai elegantu
matētu
izskatu.

Sienām un griestiem iekšdarbos.Pielietojums

■ Augsta segtspēja
■ Pieejama Nespri versija priekš uzklāšanas izsmidzinot bez krāsas miglas veidošanās

Īpašības

1 litrs
3 litri
10 litri

Iepakojums

Balts S0500-N
Silti balts S0502-Y
Tonējama ColorExpress sistēmā

Krāsu toņi

4-5, dziļi matētaSpīduma pakāpe

Sargāt no salaUzglabāšana

Saistviela: Lateksa kopolimērsTehniskie dati

■ Mitrās berzes klase: 1.klase
■ Kontrastu attiecība: Segstpējas klase 2 pie patēriņa apm 125ml/m2 vai 8m2/l.

GOS: ES robežvērtība GOS saturam šajā produktā (kategorija A/a): 30 g/l (2010).
Šis produkts satur maks. 30 g/l GOS.

Norāde

Produkts ir marķēts ar ES ekomarķējumu (EU Ecolabel).

Iestrāde

Piemērota iepriekš krāsotām virsmām kā arī tādām virsmām kā betons, apmetums, ģipškartons,
tapetes utml.

Īpaši piemērota vietās, kur nepieciešama dziļi matēta virsma ar labu kopjamību.
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Pirms uzklāšanas pārliecinieties, ka pamatne ir stingra, sausa un brīva no putekļiem un atdalošām
vielām.

Virsmas ar sliktu saistīšanas spēju nogruntē ar CapaSol LF. Iepriekš krāsotas virsmas mazgāt ar
Capaclean Målartvätt.

Griestus un sienas ar nikotīna traipiem gruntēt ar IsoSpärr Ultra.

Gadījumos, kad nepieciešamas divas krāsas kārtas, pirmajai kārtai var izmantot Supertäck Grund.

Supertäck 5 Nespri versija ir paredzēt uzklāšanai izsmidzinot bez krāsas miglas veidošanās ar
Caparol Nespray instrumentiem.

Uz iepriekš nekrāsotām virsmām jāuzklāj divas krāsas kārtas.

Pamatnes sagatavošana

ŪdensAtšķaidīšana

6-8 m²/lPatēriņš

Šis patēriņš ir aprēķināts uz gludām, vāji uzsūcošām virsmām un var mainīties atkarībā no izmantotās
uzklāšanas metodes.

Iestrādes temperatūra min. +8°CIestrādes nosacījumi

Virsma sausa: 1 stunda
Pārkrāsojama: 4 stundas
Pilnībā izžuvusi: dažas dienas
(pie +23°C gaisa temperatūras un 50% relatīvā mitruma)

Žūšana/ žūšanas laiks

Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot.

Ieteicamie parametri uzklāšanai izsmidzinot:
Sprausla: 0,017-0,025 collas
Spiediens: 150-180 bar
Smidzināšanas leņķis: Pēc izvēles
Atšķaidīšana: ar ūdeni

Priekš Supertäck 5 Nespri ir ieteicami šādi parametri:
Ieteicamie parametri Nespray instrumentam:
Sprausla: 2x0,017-0,019 collas
Spiediens: Saskaņā ar lietošanas instrukcijām
Smidzināšanas leņķis: Pēc izvēles
Atšķaidīšana: ar ūdeni

Darbarīki

ŪdensDarbarīku tīrīšana

Augstāk sniegtā informācija attiecas uz baltu krāsu. Pēc tonēšanas dati var nedaudz atšķirties.Norāde

Norādes

Rūpīgi noslaukiet darbarīkus pirms tīrīšanas ar ūdeni.Tīrīšana un kopšana

Pēc lietošanas cieši aiztaisiet spaini. Pārstrādei var tikt nodoti tikai pilnībā iztukšoti iepakojumi. Šķidrus
produkta atlikumus nodot vecu krāsu un laku savākšanas punktā.

Likvidācija

ES- robežvērtība GOS šai produktu grupai Kat.A/a : 30g/l (2010 gads), šis produkts satur < 30 g/l
GOS.

ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

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- · Sagatavota: novembris 2022
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- tulkojums.
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