
Технічна інформація

Capadecor® 

ArteVelvet
Декоративна маса для стін на основі акрилату з світлими
часточками.

Опис продукту

Спеціально розроблена декоративная маса для стін на основі акрилату з світлими
часточками. Для внутрішніх поверхонь стін. Одна зі складових продукту - це світлі пігментні
частинки, які не змішуються після тонування з іншими кольоровими пігментами, і на світлих
поверхнях утворює високоякісне, яскраве і оптично привабливе покриття.

Сфера застосування

■ водорозчинна, екологічна та без запаху
■ легка в застосуванні
■ велика кількість відтінків завдяки різнокольоровим часточкам
■ стійка до дезінфікуючих засобів
■ клас вологого витирання 2 згідно DIN EN 13300
■ негорючий Клас A2 згідно DIN 4102

Властивості

2,5 лУпаковка/Розмір тари

Прозора зі світлими часточками

Тонування:

Колірні відтінки

ArteVelvet можна тонувати з допомогою ColorExpress на основі Caparol 3D-System plus. Слід
мати на увазі, що колір лазурі відрізняється на стіні від оригінального 3D кольору через її
напівпрозору структуру, спосіб нанесення, відповідної товщини шару та кольорового відтінку
основи. 

шовковисто-матоваСтупінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

Упаковку тримати міцно закритою.

■ Вологе витирання: Клас 2 згідно DIN EN 13300, відповідає
стійкій до витирання згідно DIN 53778

Технічна характеристика

■ DecoGrund
■ ArteTwin Kelle

Додаткові продукти

внутр 1 внутр 2 внутр 3 зовніш 1 зовніш 2

+ + ○ – –

(–) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche
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Застосування

Стіни і стелі з гіпсу і попередньо штукатурені розчином групи PIV, гіпсокартон, гіпсові плити в
приміщеннях. Поверхня повинна бути суха, очищена від бруду та розділяючих речовин. VOB,
частина С, DIN 18363, Пункт 3.

Придатні основи

Лужні основи не підходять для покриття Capadecor ArteVelvet та повинні бути відповідно
підготовлені.

Основа повинна бути сухою, чистою, володіти несучою здатністю, без розділяючих речовин та
пилу. VOB, Частина C, DIN 18363, Пункт 3.
Для підготовки основи беріть до уваги Технічну інформацію №650.

Грубі поверхні, гіпсокартонні стіни і стелю, поверхні з підвищеним впливом бічного світла
повинні бути підготовлені відповідно СА до ступеню якості Q4. Після висихання, здійснюється
компенсаційне проміжне шліфування наждачним папером з макс. від P200 до 240. Для
вирівнювання вбираючої здатності і для боротьби з пилом виконати грунтування CapaSol LF.

Основи, які вже відповідають ступеню якості Q4, можна використовувати як "покриття
грунтівки" і покривати відразу Capadecor DecoGrund.

Підготовка основи

Грунтувальне покриття:Структура покриття

У якості грунтувального покриття наносити Capadecor DecoGrund у відтінку фінішного покриття,
розбавленому з 10% води і протерти щіткою для лазурі.

Фінішне покриття: ArteVelvet наносять валиком з коротким ворсом, короткими рухами вперед
і назад. У якості альтернативи ArteVelvet також можна наносити щіткою.

Після короткого провітрювання (на поверхні повинні залишитися вологі частинки) поверхню
загладжують на відрив шпателем ArteTwin короткими рухами хрест-навхрест.

Вказівки: Якщо після фінішного покриття поверхня виглядає не досить привабливо, можливо,
потрібно нанести другий вирівнюючий шар. Це слід розглядати як складову частину якості
поверхні, тому ми рекомендуємо провести пробне нанесення.

Бл. 160 - 180 мл/м2/підхід. Точна норма витрат визначається при пробному нанесенні.Витрата

Нижня температурна межа:Умови застосування

+5 °C для основи та зовнішнього середовища.

При +20 °C та 65 % відносній вологості після бл. 4 годин висихання поверхні.Період висихання

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

Примітки

Тестування на стійкість до дезинфікуючих засобів:Рекомендації/Експертизи

- стійка до водних дезинфікуючих засобів

Тримати подалі від дітей. Під час нанесення і висихання забезпечити вентиляцію. Їсти, пити і
курити під час використання продукту заборонено. При попаданні в очі або на шкіру, негайно
ретельно промити водою. Не допускати попадання в каналізацію, водойми або на землю.
Очистити інструменти відразу після використання з милом і водою. Не вдихати лакофарбовий
туман. Використовувати комбінації фільтрів A2 / P2.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Тільки повністю порожні контейнери можуть бути утилізовані. Рідкий залишок здавати на
пунктах збору старих фарб / лаків, утилізації сухих залишків продукту у вигляді відходів
будівництва або побутових відходів та побутового сміття.

Утилізація

для даної категорії продуктів (Kat.A/л): макс. 200 г/л (2010). Даний продукт містить <1 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-DF01Код продукту

Дисперсія акрилової смоли, мінеральні наповнювачі, вода, допоміжні речовини, що утворюють
захисну плівку, аддитиви, консерванти (метил-бензізотіазолінон)

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Всі основи, що зустрічаються на практиці та методи їх технічної обробки не можуть бути
розглянуті в даній публікації.
Якщо обробляються основи, які не включені в цю технічну інформацію, необхідно звернутися до
наших торгових представників. Ми з задоволенням проконсультуємо Вас.

Технічна підтримка

Тел.:+38 044 379 06 91Центр обслуговування клієнтів

e-mail: info@caparol.ua
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