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Capadecor® Diamonds
Błyszczące pigmenty do wykonywania cienkopowłokowych jak
również transparentnych powłok wewnątrz pomieszczeń techniką
dekoracyjną "Diamante".

Opis produktu

Błyszczący brokat dodawany do cienkich, kryjących jak i transparentnych powłok wewnątrz
pomieszczeń, tworzący efekt skrzenia się powierzchni.

Zastosowanie

■ Dodatek do farb, lazur i cienkopowłokowych mas dekoracyjnych do wnętrz
■ Nadający efekt brokatu (złoty lub srebrny) nawet w produktach matowych
■ Możliwość indywidualnego dodawania do maks. 3%

Właściwości

75 g

opakowanie zbiorcze: 4 x 75 g w pudełku

Wielkość opakowań

■ srebrny błyszczący
■ złoty błyszczący

Barwa

W chłodnym, suchym miejscu w temperaturze dodatniej. Oryginalny zamknięty pojemnik ma trwałość
co najmniej 2 lata.

Składowanie

■ ArteLasur
■ DecoLasur Glänzend
■ DecoLasur Matt
■ Capadecor VarioPutz
■ Stucco Satinato
■ PremiumColor
■ PremiumClean

Produkty uzupełniające

wewnętrzne
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wewnętrzne
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(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Klasyfikacja według
karty technicznej nr 606

Sposób użycia

Należy uwzględnić informacje techniczne zawarte kartach technicznych dla produktów
uzupełniających.

Przygotowanie podłoża

Maksymalnie 3% Capadecor Diamonds dodanych do odpowiednich produktów uzupełniających.Proporcja mieszania

W przypadku Calcino Romantico mieszanie musi odbywać się na około 2–3 dni przed obróbką, aby
materiał ponownie uzyskał konsystencję roboczą. Podczas mieszania należy uważać, aby Calcino
Romantico nie mieszano zbyt długo i zbyt szybko. Zalecamy czas mieszania maks. 1 minuta przy
około 400 obr./min.
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Sposób użycia Capadecor Diamonds opisany jest w kartach technicznych wymienionych poniżej
produktów:

Sposób nakładania

■ ArteLasur
■ DecoLasur Glänzend
■ DecoLasur Matt
■ VarioPutz
■ Stucco Satinato
■ PremiumColor
■ PremiumClean

Podczas stosowania produktów z dodatkiem brokatu, zwłaszcza w powłokach kryjących, należy
pamiętać, by miejsca łączenia obszarów roboczych powinny być nanoszone wałkiem, metodą mokre
do mokrego. Obróbka malowanej powierzchni pędzlem, jak również fakturowanie wałkiem powłoki w
jednym kierunku nie są konieczne, gdyż mogą prowadzić do wad w wyglądzie efektu końcowego. Po
dodaniu do jasnych, kryjących produktów efekt brokatu może być znacznie mniej wyraźny w
porównaniu do ciemniejszych odcieni.
Capadecor Diamonds stosować tylko w warstwie wierzchniej.

Produkty, do których dodano brokaty Capadecor, należy zużyć w ciągu jednego tygodnia. Później nie
można zagwarantować idealnego zachowania efektu brokatu.

Czas przydatności do obróbki po
rozrobieniu, zmieszaniu

Natychmiast po użyciu, za pomocą wody z mydłem.Czyszczenie narzędzi

Brokat Capadecor Diamonds jest dostarczany w postaci proszku. Należy obchodzić się z nimi
ostrożnie, ponieważ w przeciwnym wypadku może to prowadzić do powstawania pyłu.

Wskazówka

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić
przed dziećmi.

Uwaga
(stan na dzień wydania)

Może być po zatężeniu składowany, gdy jest to zgodne z miejscowymi przepisami.Utylizacja

Poliester, żywica epoksydowa, pigmenty metaliczne.Deklarowany skład produktu

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl
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Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany
sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji
niniejsza karta traci swoją ważność.
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