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Caparol Deckweiss Profi 
Matt, hófehér, beltéri diszperziós falfesték 
 

 
 
 
Diffúzióképes, oldószermentes, 
akrilátdiszperziós, beltéri festék, 
kimagasló fehérségi fokkal. Kiváló 
fedőképesség és könnyű 
feldolgozhatóság jellemzi. 
Környezet- és felhasználóbarát, 
mivel a vonatkozó szabályok által 
az engedélyezettnél 30x kevesebb 
oldószert tartalmaz. 

 

Alkalmazási területek: 
A szokásos beltéri fal- és 
mennyezetfelületeken normál 
igénybevételre. Szilárd, tiszta, 
száraz és hordképes alapfelület 
szükséges. 
 

Tulajdonságok: 
Vízzel hígítható, környezetkímélő, 
mosásálló, kiváló fedőképességű, 
átvonható. 
 

Kötőanyag: 
Akrilát diszperzió. 
 

Felületi fényesség: 
Matt  
 

Szín: 
Fehér. 
 

Tárolás: 
Hűvös, fagymentes helyen. Eredeti, 
felbontatlan csomagolásban a 
gyártástól számított 24 hónapig 
tárolható. 
 

Kiegészítő információk: 
A termék nem veszélyes vegyszer. 
Ennek ellenére a feldolgozáskor a 
vegyi anyagokra általánosan 
érvényes biztonsági és higiéniai 
előírásokat be kell tartani. 
Gyermekektől elzárt helyen kell 
tárolni. 

 

Hulladék elhelyezés: 
Az anyagmaradékot mint építési 
hulladékot, vagy lejárt szavatosságú 
festéket – beszáradt állapotban – 
háztartási hulladékként kell 
ártalmatlanítani. 
Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe 
nem kerülhet. 
 

Kiszerelés: 5, 10, 15 liter 

 
 
 

Rétegfelépítés: 
Jellemzően kettő rétegben 
elegendő felhordani. 

 
Első réteg: 
Deckweiss Profi, max. 20% vízzel 
hígítva 
 
Második réteg: 
Deckweiss Profi, max 10% vízzel 
hígítva 

 

Felhordás: 
A felhordást ecsettel, hengerrel 
vagy szórógéppel (airless) kell 
végezni. 
Erősen szívó alapfelületeknél 
alapozás szükséges Capasol LF 
Konzentrat-tal. 
 

Felhordási hőmérséklethatár: 
Az alapfelület és a légtér egyaránt 
min. +5°C fölött legyen. 
 

Hígítás: 
Tiszta vízzel, max. 20 %-ban. 
 

Anyagfelhasználás: 
Sima alapfelületen alapozó ill. fedő 
rétegenként kb. 220 ml/m

2
. 

Durva felületeken értelemszerűen 
több. 
A pontos felhasználást 
próbafestéssel kell meghatározni. 
 

Száradási idők: 
+20°C hőmérsékleten és 65% 
relatív páratartalom esetén a 
bevonat 4-6 óra múlva porszáraz és 
átvonható. 
Alacsonyabb hőmérséklet és 
magasabb páratartalom esetén a 
fenti száradási idők hosszabbak. 

 

Szerszámok tisztítása: 
Használat után azonnal tiszta 
vízzel. 
 

Figyelmeztetés: 
A termék speciális tulajdonságainak 
megtartása érdekében azt más 
termékkel keverni nem szabad. 
A foltosodás elkerülése érdekében 
a bevonatot egy ütemben "nedves a 
nedvesre" módszerrel kell 
felhordani. 
 

Biztonsági előírások: 

 

S2 –  Gyermekek kezébe nem 
kerülhet 

S26 – Ha szembe jut, bő vízzel 
azonnal ki kell mosni és orvoshoz 
kell fordulni. 

S29 – Csatornába engedni nem 
szabad. 

S42 – Füst-/permetképződés 
esetén megfelelő légzésvédőt kell 
viselni. 
 

Műszaki tanácsadás: 
Ez a Műszaki Ismertető nem 
foglalkozhat valamennyi, a 
gyakorlatban előforduló 
alapfelülettel és azok 
festéstechnikai előkészítésével. 
Nehéz esetekben kérje 
szaktanácsadóink részletes és 
egyedi megoldást nyújtó 
véleményét.  
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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. 

Termékleírás 

Feldolgozás 


