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Capadecor® Diamonds
Mirdzoši pigmenti plānas kārtas, necaurspīdīgiem un
caurspīdīgiem iekšējiem pārklājumiem kā radoša tehnika
"Diamante"

Produkta apraksts

Vizuļojoši dekoratīvie pigmenti lietošanai kopā ar Capadecor sienas lazūrām un daudziem citiem
papildus produktiem. Capadecor Diamonds ir paredzēts lietošanai tikai iekštelpās.

Pielietojums

■ Sauss pigments lietošanai iekštelpās
■ Mirdzuma efekts arī matētam virsmām
■ Var individuāli dozēt līdz 3%

Īpašības

75 g

Iepakojuma vienība: 4 x 75 g kastē

Iepakojums

■ vizuļojošs sudrabs
■ vizuļojošs zelts

Krāsu toņi

Vēsā vietā, sargāt no sala. Glabāšanas laiks oriģinālajā iepakojumā: vismaz 2 gadi.Uzglabāšana

■ ArteLasur
■ ArteVelvet
■ DecoLasur Glänzend
■ DecoLasur Matt
■ Capadecor VarioPutz
■ Calcino Romantico
■ Stucco Satinato
■ PremiumColor

Papildinošie produkti
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Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai

Nr.606

Iestrāde

Lūdzu ievērot norādes saistīto produktu tehniskajā informācijā.Pamatnes sagatavošana
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Capadecor dimantu iestrāde pieļaujama kopā ar šādiem sarakstā iekļautajiem produktiem, ievērojot
norādes attiecīgajā tehniskajā informācijā:

● ArteLasur
● ArteVelvet
● DecoLasur spīdīgs
● DecoLasur matēts
● VarioPutz
● Calcino Romantico
● Apmetums Satinato
● PremiumColor

Apstrādājot efekta pigmentus, īpaši iepriekšminētajās sedzošajās krāsās, jānodrošina, lai savienojuma
vietas ar rullīti pārvilktu slapjš uz slapja un cik vien iespējams pārklātu. Krāsotās virsmas pēcapstrāde,
piemēram, ar otu, vai turpmāka pārrullēšana vienā virzienā nav nepieciešama, un tas noved pie
defektiem gatavās virsmas izskatā. Sajaucot ar gaiši nokrāsotiem, necaurspīdīgiem izstrādājumiem,
mirdzuma efekts var būt daudz vājāks nekā tumšākiem toņiem. Tas attiecas arī uz izvēlētās spīduma
pakāpes palielināšanos.

Izmantojiet Capadecor Diamonds tikai virskārtā.

Uzklāšanas metode

Atļauts pievienot maks. 3 % piedevas. No sākuma ir ieteicams veidot paraugklājumu, lai varētu
pārliecināties par vēlamā efekta instensitāti un to vajadzības gadījumā koriģēt.

Patēriņš

Piedeva, %
Spaiņa tilpums

1,25 l 2,5 l 5,0 l 7,5 l 12,5 l/kg 15 kg

1% 13 g 25 g 50 g 75 g 125 g 150 g

2% 25g 50 g 100 g 150 g 250 g 300 g

3% 38 g 75 g 150 g 225 g 375 g 450 g

Produkts, kuram pievienots Capadecor Diamonds jāiestrādā nedēļas laikā. Pēc ilgāka laika perioda
nav iespējams garantēt pilnvērtīgu spīduma efekta saglabāšanos.

Iestrādes ilgums

Iznstrumentus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni un ziepēm.Darbarīku tīrīšana

Capadecor efekta pigmenti tiek piegādāti pulvera formā. Lūdzu, rīkojieties ar pigmentiem uzmanīgi, jo
nepareiza apstrāde var izraisīt putekļu veidošanos.

Norāde

Norādes

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai
etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot putekļu filtru P2.

Uzmanību

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā
krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

Likvidācija

Poliesters, epoksīdsveķi, metāliski pigmentiSastāvā esošo vielu deklarācija

Šajā publikācijā nevar aplūkot visus praksē sastopamos substrātus un to tehnisko apstrādi. Ja vēlaties
strādāt ar pamatnēm, kas nav minētas šajā tehniskajā informācijā, nepieciešams konsultēties ar mums
vai mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Mēs esam priecīgi sniegt detalizētus padomus atbilstoši konkrētā
objekta prasībām.

Tehniskā konsultācija

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