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> Ambiente-Dekoratív beltéri rendszerek >> Capadecor

Capadecor 
CapaGold
Aranymetálszínű selyemfényű akrilát-diszperziós  
falfesték kül- és beltérre.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 815

A CapaGold-dal történő festéssel, különösen GoldGrund-dal való alapozás után, 
strukturált felületeken tiszta, természetes arany szín hozható létre. Különböző tech-
nikákkal, mint pl. kefe, simítóvas, henger, struktúrlap, egyéni és optikailag különleges 
hatás érhető el.
A szükséges rétegfelépítéssel (alapozás, ill. köztes réteg GoldGrund, záróréteg 
CapaGold) egy erősen igénybevehető felület jön létre. A CapaGoldot lehetőleg struk-
turált felületen alkalmazzuk. Sima vagy enyhény struktúrált felületen való felhordás 
után egy kreatív technikával (kefével, spaklival) kell kialakítani a végleges felületet.

■ Könnyen feldolgozható
■ Időjárásálló és UV sugárzással szemben ellenálló
■ Gyorsan szárad
■ Különlegesen tiszta, természetes hatású arany szín
■ Kisebb részfelületek esetén homlokzati hőszigetelő rendszerek átfestésére is 

alkalmas.

Arany

Akrilát-diszperzió

Fényestől selyemfényűig

1,07 g/cm3

Hideg, száraz, fagymentes helyen tárolandó. Zárt, eredeti edényben min. 1 évig 
tárolható.

Csak festékmentes csomagolóanyagot adjunk le újrahasznosításra. Folyékony 
anyagmaradványokat víz alapú festékhulladékként, beszáradt anyagmaradványo-
kat megszáradt festék formájában háztartási hulladékként kezelhetjük.

Felhasználás:

Tulajdonságok:

Szín:

Kötőanyag:

Fényességi fok:

Sűrűség:

Tárolás:

Hulladékkezelés:
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Polyakrilgyanta, titán-dioxid, színes festékanyagok, szilikát, víz, glükoléter, adalék-
anyag, tartósítószer.

2,5 l, 5 l

Anyagösszetevők:

Kiszerelés:

Feldolgozás

Kb. 100-150 ml/m2 rétegenként. A szükséges mennyiség nagy mértékben függ a 
felület szívóképességétől és struktúrájától, a munka megkezdése előtt próbafestést 
kell végezni.

Használat után vízzel.

+20 °C és 65 % relatív páratartalomnál kb. 1 óra után porszáraz és kb. 12 óra 
múlva átfesthető.

Köztes réteg: A Capadecor GoldGrund-ot átlósan kell felvinni majd egy irányba 
hengerelni. Erősen szívóképes felületeket előtte OptiGrund E.L.F vagy CapaSol LF 
alapozóval kell alapozni.
Záróréteg: A Capadecor CapaGold-ot hígítatlanul kétszer kell felhordani, majd a 
sima felületen egy kefével vagy más kreatív eszközzel lehet kialakítani a végleges 
felületet.

S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S26 - Ha szembe jut, azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S29 - Csatornába engedni nem szabad
További információ: lásd Biztonsági Adatlap.
A termék VOC tartalmának EU határértéke (Kat. A/c): 40 g/l (2010).
Ez a termék max. 40 g/l VOC-t tartalmaz.

Anyagszükséglet:

Szerszámok tiszítása:

Száradási idő:

Rétegfelépítés:

Biztonsági előírások:

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületeknek szennyeződéstől és leváló részektől mentesnek, vala-
mint száraznak kell lenniük.

Új vakolatok a megfelelő állásidő után festhetők (ált. 2 hét 20 ºC-nál és 65% rel. pá-
ratartalom mellett). Kedvezőtlen időjárási feltételek mellett természetesen hosszabb 
állásidővel kell számolni. Régi vakolatoknál az utólag vakolt részeknek megfelelően 
száraznak kell lenniük. Szívóképes vakolatokat CapaSol LF vagy OptiGrund E.L.F 
termékkel kell alapozni. Az erősen máló vakolatot AmphiSilan Putzfestiger termék-
kel kell kezelni. A nagyon régi vakolatokat max. 60 ºC-os, max. 60 bar nyomású 
vízzel le kell mosni. Tisztítás után megfelelő száradási időt kell hagyni.

A betonfelületeket mechanikai úton vagy magas nyomású vízsugárral meg kell 
tisztítani. Szívóképes felületeknél alapozás OptiGrund E.L.F termékkel. Málló, 
lisztesedő felületeknél alapozás Dupa-grund termékkel.

A CapaGold használatának magas követelményei vannak. Vizes bázisú műgyanta 
vakolatok nem képeznek megfelelő alapot. A vízálló régi valokatokat max. 60 ºC-
os, max. 60 bar nyomású vízzel le kell mosni. Tisztítás után megfelelő száradási 
időt kell hagyni.

A piszkos, régi festéseket magas nyomású vízsugárral le kell mosni és megfelelő 
időt kell hagyni a kiszáradáshoz.

Maradéktalanul el kell távolítani, magas nyomású vízsugárral le kell mosni és meg-
felelő időt kell hagyni a kiszáradáshoz. Szívóképes felületeknél alapozás OptiGrund 
E.L.F vagy CapaSol LF termékkel.

Hőszigetelő anyag: Capatect Dalmatiener homlokzati hőszigetelő tábla 160. Be-
ágyazó anyag: Capatect Pulverkleber 190, Capatect üvegháló 650 beágyazva.
Fedővakolat: Capatect Putzgrund + Amphisilan K20, K30, R20, R30 vagy 
Capatect SH Reibputz, SH Rillenputz fedővakolat. Alapozás: GoldGrunddal, majd 
a CapaGold felhordása max. 20 % részfelület erejéig.

PII, PIII-as habarcs  
csoportba tartozó  

vakolatok:

Beton:

Hordképes műgyanta, 
szilikát, szilikon-gyanta 

vakolatok:

Hordképes diszperziós,  
szilikát, szilikon festések:

Nem hordképes diszperziós  
festések vagy ásványi  

bevonatok:

Homlokzati hőszigetelő  
rendszerek, új:
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Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az 
alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott 
felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.
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Követelmény, hogy a felület EPS-sel legyen hőszigetelve. Beágyazó anyag: 
Capatect Pulverkleber 190, Capatect üvegháló 650 beágyazva. Fedővako-
lat: Capatect Putzgrund + Amphisilan K20, K30, R20, R30 vagy Capatect SH 
Reibputz, SH Rillenputz fedővakolat. Alapozás: GoldGrunddal, majd a CapaGold 
felhordása max. 20 % részfelület erejéig.

Hibás felületek:
Kültéren: A kisebb hibákat Caparol Fassaden-Feinspachtel-lel ki kell javítani. A na-
gyobb hibákat, 20 mm-ig, Histolith Renovierspachtell termékkel ki kell javítani és 
utána alapozzunk. Beltéren: A hibákat Caparol Füllspachtel P vagy Akkordspachtel 
fein termékkel kell kitölteni.
Algás, penészes felületek:
A penészt, illetve a gombásodást távolítsuk el nedves tisztítási metódussal. A felü-
letet Capatox-szal mossuk át és hagyjuk alaposan megszáradni.
Sókivirágzások:
Ha száraz, kefével el kell távolítani, majd Dupa-grund-dal kell alapozni. Az ilyen 
felületeken való festés tartós tapadására, ill. a festékréteg alatti sókiválásra nem 
tudunk garanciát vállalni.

A gyakorlatban előforduló valamennyi alapfelületeket és azok festési technikáit ez 
az ismertető nem tárgyalhatja. Amennyiben olyan alapokkal dolgozik, amelyek eb-
ben a műszaki ismertetőben nem találhatók meg, forduljon szaktanácsadóinkhoz, 
akik részletes, és az adott felületre vonatkozó tanácsokkal szolgálnak.

Homlokzati hőszigetelő  
rendszerek, régi:

Alapfelületek előkészítése:

Műszaki információ:


