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> Ambiente-Dekoratív beltéri rendszerek >> Capadecor AquaFloc-rendszer

Capadecor Vario-Rendszer
Capadecor AquaFloc
Dekoratív többszínű bevonatok belső felületekhez.
(Folttechnika)

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 878

Többszínű, könnyen strukturálható, rendkívül tartós falbevonat belső felületekhez. 
Kiválóan alkalmas belső falfelületek bevonatainak elkészítéséhez (például irodák-
ban, lépcsőházakban, folyosókon).

■ Könnyen száradó, selyemfényű
■ Vízzel hígítható, szagtalan és környezetbarát
■ Oldószermentes
■ Fénnyel szemben ellenálló
■ Szennytaszító
■ Tisztítható
■ Nedves tisztíthatósági osztály 2 (DIN EN 13 300 szerint)
■ Rendkívül gazdaságos
■ Nem éghető a DIN 4102 szerint, A2

Műgyanta diszperzió

Selyemfényű.

Sűrűség: Kb. 1,00 g/cm³, Sd-érték: Kb. 0,20

Gyermekek elől elzárva tartandó. Szembe kerülés esetén azonnal tiszta vízzel ki kell 
mosni. Szórással történő feldolgozáskor a permetet nem szabad belélegezni. Nem 
kerülhet a vizekbe. További adatokat lásd a biztonsági adatlapon.

Hűvös, fagymentes helyen tárolandó. A megkezdett tárolóedényeket légmentesen 
vissza kell zárni.

Csak festékmentes csomagolóanyagot adjunk le újrahasznosításra. Folyékony 
anyagmaradványokat víz alapú festékhulladékként, beszáradt anyagmaradványo-
kat megszáradt festék formájában háztartási hulladékként kezelhetjük.
Festék és lakk termékkód: M-DF01.

Felhasználás:

Tulajdonságok:

Kötőanyag:

Fényességi fok:

Műszaki adatok:

Figyelem!

Tárolás:

Hulladékkezelés:
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Akrilgyanta-diszperzió, színes festékanyagok, ásványi töltőanyag, víz, adalékanya-
gok, tartósítószer.

Áttetsző festékrészecskékkel, színkártyák szerint 9 színárnyalatban.

Anyagösszetevők:

Színárnyalatok:

Feldolgozás

A Capadecor AquaFloc terméket kézzel óvatosan keverőfa segítségével fel kell ke-
verni. Elektromos keverőszerkezetet nem szabad használni.

Malerit E.L.F. színben egyeztetve a Capadecor AquaFloc kiválasztott színárnya-
latával (lásd táblázatos áttekintést). Száradás után (kb. 12 óra, lehetőleg éjszaka) 
a Capadecor AquaFloc terméket megfelelő szórókészülékkel hígítás nélkül fel kell 
szórni a felületre. Vastag rétegek elkerülése érdekében a nagy felületek szórását fo-
lyamatosan végezzük. Azonos felületen csak azonos gyártási számmal rendelkező 
anyagot használjunk, hogy a színárnyalat eltéréseit elkerüljük.

Kb. 200 ml/m², a pontos felhasználási mennyiség próbaréteg készítésével hatá-
rozható meg.

Alacsony nyomású szórókészülék (pl. Wagner Fincoat, 5 sz. szelep, 2,2 mm). A 
szerszámokat használat után azonnal vízzel meg kell tisztítani.

Legalább +8 °C hőmérsékletnél és 65 %-os relatív páratartalomnál.

+20 °C-nál és 65 %-os relatív páratartalomnál kb. 4-6 óra után felületi száradás. 
Teljes száradás és terhelhetőség kb. 3 nap múlva. Alacsonyabb hőmérséklet és 
nagyobb páratartalom mellet ez az idő meghosszabbodik.

A vastag rétegek kialakulásának elkerülése érdekében a réteget folyamatosan ha-
ladva kell felhordani. Belső felületen a Caparol-Tiefgrund TB felhasználása során 
oldószerszag jelentkezhet, ezért gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Ké-
nyesebb terüle-teken az aromamentes szagtalan Colarol-Putzfestiger terméket kell 
alkalmazni.

Az alapfelületeknek szennyeződéstől és leváló részektől mentesnek, valamint szá-
raznak kell lenniük. Sima és egyenletes szerkezetű falburkolatokra, illetve vakola-
tokra előzetes simítás nélkül is rá lehet dolgozni.

Szilárd, normál nedvszívó vakolatok nem igényelnek előkészítést. A könnyen ho-
mokosodó, nedvszívó vakolatokat Caparol Acryl-Hydrosol, illetve CapaSol termé-
kekkel kell kezelni.

Caparol-Haftgrunddal alapozni kell. A gipszvakolatot le kell csiszolni és portalanítani 
kell, majd a Caparol-Tiefgrund TB termékkel alapozni kell.

A nedvszívó lapokon Caparol Acryl-Hydrosol, vagy Caparol Tiefgrund TB felhasz-
nálásával alapozni kell. Nagyon tömör, sima lapokra tapadásjavító alapbevonat 
szükséges Caparol-Haftgrund termékkel.

Köztes bevonat:

Felhasználás:

Szerszámok:

Feldolgozási hőmérséklet:

Száradási idő:

Figyelem:

Megfelelő alapfelületek és 
azok előkészítése:

PII és PIII habarcscsoport-
ba tartozó vakolatok:

PIV habarcscsoportba 
tartozó gipsz- és kész 

vakolatok:

Gipsz építőlapok:

Színárnyalat Capadecor AquaFloc Köztes bevonat Malerit E.L.F. színezve
100 CC Madeira 14 vagy 3D Caramel 115 vagy CC Savanne 15 vagy 3D Melisse 20
101 CC Mais 14 vagy 3D Soja 20 vagy 3D Hell-weiß vagy 3D Melisse 10
102 3D Verona 55 vagy CC Amazonas 16 vagy 3D Soja 20 vagy 3D Jade 60
103 3D Onyx 200 vagy 3D Caramel 115 vagy 3D Soja 20 vagy 3D Hell-weiß
104 3D Aprico 110 vagy 3D Onyx 170 vagy 3D Caramel 115 vagy CC Kiesel 14
105 3D Lazur 90 vagy 3D Coelin 55 vagy 3D Hell-Weiß vagy 3D Pacific 25
106 3D Hell-Weiß vagy 3D Kühl-Weiß vagy 3D Verona 20 vagy 3D Moos 25
107 3D Hell-Weiß vagy 3D Melisse 25 vagy CC Havanna 16 vagy 3D Melisse 10
108 3C Pacific 20 vagy 3D Moos 25 vagy CC Muskat 15 vagy 3D Astra 20
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Simítókanál élével le kell kaparni. Puha és csiszolt részeket Caparol-Tiefgrund TB 
felhasználásával meg kell erősíteni. Caparol Tiefgrund TB, illetve Colarol Putzfestiger 
felhasználásával alapozzunk. Elszíneződő és vízben oldódó anyagokat tartalmazó 
lapok esetében a finom Caparol-Filtergrundot kell használni.

A könnyen leváló anyagmaradványokat, valamint porosodó, homokosodó részeket 
el kell távolítani.

Capaplex termékkel 1:3 arányban vízzel hígítva alapozni kell.

Nem igényel előkészítést.

Matt, enyhén nedvszívó bevonatokra közvetlenül rá lehet dolgozni. Fényes felülete-
ket és lakkbevonatokat fel kell érdesíteni. Caparol-Haftgrund alapozás szükséges.

Nem teherbíró lakk és diszperziós festékeket vagy műgyanta bevonatokat el kell tá-
volítani. Gyenge nedvszívó, sima felületekre Caparol-Haftgrund termékkel alapozás 
készítése szükséges. Érdes, porózus, homokosodó, illetve nedvszívó felületekre 
Caparol Acryl-Hydrosol, vagy CapaSol felhasználásával készítsünk alapbevonatot.

Az alapfelületet le kell mosni. Caparol Tiefgrund TB, illetve Colarol Putzfestiger fel-
használásával alapozzunk.

Nem igényelnek előkészítést.

Maradéktalanul el kell távolítani. Csiriz és papírmaradékokat le kell mosni. Caparol 
Tiefgrund TB felhasználásával alapozzunk.

A penészt, illetve a gombásodást mechanikusan vizes lekeféléssel, ledörzsöléssel 
vagy lekaparással távolítsuk el. A felületet Capatox-szal mossuk át és hagyjuk ala-
posan megszáradni.

Nikotinszennyeződéseket, vala-mint korom- és zsírfoltokat vízzel és zsíroldó ház-
tartási tisztítószer hozzáadásával mossuk le és hagyjuk alaposan megszáradni. A 
felszáradt vízfoltokat lekeféléssel meg kell tisztítani. Caparol-Filtergrund fein felhasz-
nálásával szigetelő alapozást kell készíteni (845. számú Műszaki információ).

Megfelelő előkészítés után a felületet Caparol-Akkordspachtel használatával a fel-
használási előírások szerint ki kell javítani, és adott esetben le kell alapozni.

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.

Gipszkarton lemezek:

Beton:

Porózus beton:

Mészhomok és  
téglafalazatok:

Teherbíró bevonatok:

Nem teherbíró bevonatok:

Enyves festékbevonatok:

Nem festett érdes felületű, 
domború vagy dombornyo-

mású papírtapéták, vala-
mint üveg-szövet tapéták:

Nem szilárdan  
tapadó tapéták:

Penészes felületek:

Nikotin- víz- korom-  
vagy zsír-foltos felületek:

Hibás felületek:

Műszaki információ:


