Technická informácia

Caparol-SaidenLatex
Osved ená kvalita
na hodvábne lesklé vnútorné nátery.

Popis výrobku
Ú el použitia
Na
vnútorné
nátery
s hodvábne
lesklým
povrchom, ktoré sú odolné
vô i
oderu,
znášajú
maximálne namáhanie a
udržujú štruktúru.
Zvláš vhodný na plochy,
ktoré
sú
vystavené
silnejšiemu za aženiu, ako
v školách, nemocniciach,
škôlkach,
verejných
budovách,
kanceláriách,
hoteloch, reštauraciách, na
chodbách, schodištiach at .,
pretože
náter
znáša
maximálne namáhanie a k
tomu ho možno i isti . alej
sa výborne hodí na hrubé
vláknité tapety, papierové
tapety s reliéfom alebo
lisovaným vzorom i na
obklady
stien
sklenou
tkaninou
Capaver
na
zdôraznenie
štruktúry
vplyvom efektu krásneho
hodvábneho lesku.
Vlastnosti:
- riedite ný
vodou,
ekologicky nezávadný a
s miernym zápachom
- vysoký stupe belosti
- difúzny
- hodnota sd < 0,3 m
- vysoko odolný pri istení
a odolný vô i vodným
dezinfek ným
prostriedkom a istiacim
prostriedkom
pre
domácnos
ahké spracovanie
- odolný vô i alkáliám a
preto nezmyde uje

bez
obsahu
zaka ujúcich látok

Podrobnejšie údaje: vi te
bezpe nostný list.

Charakteristika
pod a
normy DIN EN 13 300:
- Oder za mokra: trieda 2
- Pomer
kontrastu:
Krycia schopnos trieda
2pri spotrebe cca 140
ml/m2.
- Lesk: hodvábne lesklý
- Maximálna
zrnitos :
jemná (<100 µm)

Likvidácia:
Na recykláciu odovzdávajte
iba bezo zvyšku
vyprázdnené nádoby.
Zvyšky materiálu: Odpadové
farby a laky iné ako uvedené
v 08 01 11 (kod 08 01 12).
Zne istené obaly: Plastové
obaly (kod 15 01 02).

-

Ve kos balenia
Štandardný tovar 22 kg
ColorExpress: 2,5 l a 10 l
Pojivová báza: Umelý latex
pod a normy DIN 55 945
Hustota: Cca 1,3 g/cm3
Farebný odtie : biely
Caparol-SaidenLatex
možno strojovo tónova v
systéme
ColorExpress
v kolekciách
3D-Systém,
CaparolColor, Alpinacolor,
AmphiSilan/Sylitol, Capamix
900, Panorama, Stadtbild
200, RAL a mnohých
a ších, dostupných na trhu.
Skladovanie:
V chladnom,
nemrazivom prostredí.

ale

Pozor (stav v ase vydania
tla ou):
Uchovávajte mimo dosahu
detí. V prípade kontaktu s
o ami je potrebné ihne ich
vymy s ve kým množstvom
vody a vyh ada lekársku
pomoc.
Nevypúš a
do
kanaliza nej siete.

Kód výrobku farby a laky:
M-DF02
Prehlásenie
o
obsiahnutých látkach:
Disperzia akrylátovej živice,
oxid titani itý, kremi itany,
voda, aditíva, konzerva né a
filmotvorné prostriedky.

Spracovanie
Postup nanášania náteru:
Základný
poprípade
pomocný náter:
Farba Caparol-SaidenLatex,
riedená maximálne 10 %
vody.
Finálny náter:
Farba Caparol-SaidenLatex,
riedená maximálne 5 %
vody.
Postup nanášania:
Použite štetec, val ek, alebo
prístroje airless.
Nanášanie
prístrojom
airless:
uhol nástreku: 50°
tryska:0,021 - 0,026 palca
tlak nástreku: 150 - 180
barov

Pracovné nástroje o istite
po použití vodou.
Spotreba:
Cca 140 ml/m2 na jeden
pracovný
postup
na
hladkom
podklade.
Na
drsných
plochách
sa
spotreba príslušne zvýši.
Presnú spotrebu stanovte
skušobným náterom.
Najnižšia hranica teploty
pre spracovanie:
+ 5°C pre okolitý vzduch a
podklad
Doba vysychania:
Farba bude na povrchu
vyschnutá
a
schopná
pretierania za 4 - 6 hodín pri
20 °C a relatívnej vlhkosti
vzduchu 65 %. Vyschnutá a
schopná
zá aže
bude
približne cca za 3 dni.
Pri nižšej teplote a vyššej
vlhkosti vzduchu sa doba
vysychania predlžuje.
Pozor:
Aby sa zabránilo zna eniu
jednotlivých ahov, natierajte
celú plochu naraz, pokia je
farba mokrá.
Pri
aplikácii
prípravku
Caparol-Tiefgrund TB sa
môže vyskytnú
typický
zápach po rozpúš adlách.
Preto zaistite dostato né
vetranie. V miestnostiach
pre
citlivé
osoby
nepoužívajte
penetra né
prostriedky
na
rozpúš adlovej báze.
Vhodné podklady a ich
úprava:
Podklady
musia
by
zbavené
ne istôt
i
odpudzujúcich
astíc a
suché.
Dodržujte predpisy VOB,
as C, normu DIN 18 363,
odst. 3.
Omietky
vápenocementové
cementové:

a

Pevné, normálne nasiakavé
omietky
natierajte
bez
predchádzajúceho
ošetrenia.
Na
hrubé
porézne,
nasiakavé
omietky,
uvo ujúce piesok, použite
základný náter prípravkom
Caparol
Acryl-Hydrosol,
poprípade CapaSol.
Sadrové omietky:
Základný náter prípravkom
Caparol-Haftgrund. Sadrové
omietky so zliatou vrstvou
obrúste, o istite od prachu a
preve te základný náter
prípravkom
CaparolTiefgrund TB.
Sadrové dosky:
Na
nasiakavé
dosky
naneste základný náter
prípravkom Caparol AcrylHydrosol alebo CaparolTiefgrund TB.
Na silno zhutnené, hladké
dosky použite základný
náter
na
zlepšenie
pri navosti
prípravkom
Caparol-Haftgrund.
Sadrokartónové dosky:
Výstupky na povrchu tmelu
obrúste. Mäkké a zbrúsené
miesta na sadrovom tmeli
spevnite
prípravkom
Caparol-Tiefgrund
TB.
Opatrete
základným
náterom
prípravkom
Caparol-Haftgrund
alebo
prípravkom CapaSol. U
dosiek,
ktoré
obsahujú
vodorozpustné
látky
s
nebezpe enstvom
zafarbenia,
preve te
základný náter prípravkom
Caparol-Filtergrund.
Dodržujte informa ný list
BFS . 12, as 2.
Betón:
Odstrá te prípadné zvyšky
odpudzujúcich látok a látky,
uvo ujúce prach a piesok.
Pórobetón:
Základný náter prípravkom
Capaplex,
zriedeným
v
pomere 1 : 3.

Murivo
z
vápenopieskových tehál a
poh adové tehlové murivo
:
Natierajte
bez
predchádzajúcich úprav.

Nosné nátery:
Matné
slabo
nasiakavé
nátery natierajte priamo.
Lesklé povrchy a nátery
lakom
zdrsnite. Použite
základný náter prípravkom
Caparol-Haftgrund.
Nenosné nátery:
Nenosné nátery
lakom,
disperznými farbami a vrstvy
omietok na disperznej báze
odstrá te.
Na slabo nasiakavé hladké
plochy preve te základný
náter prípravkom CaparolHaftgrund.
Na
hrubé
porézne
nasiakavé
plochy,
uvo ujúce piesok, naneste
základný náter prípravkom
Caparol
Acryl-Hydrosol,
poprípade CapaSol.
Nenosné nátery minerálnymi
farbami
mechanicky
odstrá te a plochy zbavte
prachu. Opatrite základným
náterom
prípravkom
Caparol-Tiefgrund TB.
Nátery glejovými farbami:
Dôkladne
odstrá te
a
umyte. Použite základný
náter prípravkom CaparolTiefgrund TB.
Nenatreté hrubé vláknité
tapety, papierové tapety s
reliéfom alebo lisovaným
vzorom:
Natierajte
bez
predchádzajúceho
ošetrenia.
Nedržiace tapety:
Odstrá te bezo zvyšku.
Lepidlo a zvyšky makulatúry
umyte. Opatrite základným
náterom
prípravkom
Caparol-Tiefgrund TB.

Plochy
napadnuté
plies ou:
Napadnutie plies ami alebo
hubami
odstrá te
mechanicky
za
mokra
(okartá ovaním,
zotretím
alebo oškriabaním). Plochy
napustite
prípravkom
Capatox
a
nechajte
dostato ne
vyschnú .
Preve te základný náter
pod a druhu a povahy
podkladu.
Na
silno
napadnutých
plochách preve te finálny
náter prípravkom Indeko-W,
Malerit-W alebo Fungitex-W.
Plochy so škvrnami od
nikotínu, vody, sadzí a
tuku:
Zne ištenie od nikotínu a
sadzí alebo mastné škvrny
umyte vodou s prídavkom
istiaceho prostriedku pre
domácnos , rozpúš ajúceho
tuky, a nechajte dostato ne
vyschnú .

Zaschnuté škvrny od vody
vy istite kartá om za sucha.
Opatrite
izola ným
základným
náterom
prípravkom
CaparolFiltergrund.
Na silno zne istené plochy
preve te
finálny
náter
prípravkom
Caparol
IsoDeck.
Drevo
a
drevené
materiály:
Natrite ekologickými lakmi
Capacryl
alebo farbami
Capadur Color, riedite nými
vodou.
Malé defektné miesta:
Po
predchádzajúcej
príslušnej úprave opravte
tmelom
Caparol-Akkord
pod a
predpisu
na
spracovanie,
prípadne
preve te
dodato ne
základný náter.

Inštrukcie
Technické poradenstvo
V tomto tla ive nie je možné
pojednáva
o
všetkých
podkladoch,
ktoré
sa
vyskytujú v praxi, a o
technických
postupoch
natierania týchto podkladov.
Pokia by sa pracovalo s
podkladmi, ktoré nie sú
uvedené v tejto technickej
informácii,
bude
nutné
previes konzultáciu s nami
alebo s našimi pracovníkmi
služieb zákazníkom. Sme
ochotní Vám kedyko vek
poskytnú detailné rady k
daným objektom.
Servisné stredisko:
tel. 00420 387 203 402
00421 248 206 112
fax 00421 248 206 113
e-mail: info@caparol.sk
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Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stup a techniky a našich
skúseností. S oh adom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci
alebo užívate nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúša naše
materiály na vlastnú zodpovednos , i sú vhodné k plánovanému ú elu použitia za daných podmienok
v objekte. Novým vydaním stráca toto tla ivo svoju platnos .

