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Capadecor® Diamonds
Csillogó effekt-pigmentpor átlátszatlan és átlátszó beltéri
falfelületekhez.

Termékleírás
Alkalmazás

Csillogó hatású pigmentpor mely Capadecor® fallazúrokkal, magas minőségű falfestékekkel (pl.:
Premium Color), dekorációs bevonatokkal és számos kiegészítő termékkel kombinálható.
Egy kis csillogás: a Capadecor® Diamonds egy ragyogó ezüst- és arany hatású effekt pigment a
dekoratív beltéri faltervezéshez. A csillogó pigmentek a helység természetes- és mesterséges
fényviszonyától függően szolid-, elegáns felületeket eredményeznek. A Capadecor® Diamonds matt
termékekkel is biztosítja a ragyogó ezüst- és arany fényhatást.

Tulajdonságok

Kiszerelés/csomagolási egység

■ Száraz pigmentek beltéri használatra
■ Ragyogó hatás matt termékekben is
■ Egyéni adagolás max. 3%-ban
Műanyag doboz
75g
Karton: 4 x 75g

Színek

■ ragyogó ezüst
■ ragyogó arany

Tárolás

Hűvös, fagymentes helyen. Az eredeti lezárt csomagolásban 24 hónapig tárolható.

Kiegészítő termék

A termék
felhasználási területe a 606. számú
Műszaki Információban definiáltak
alapján.
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ArteLasur
ArteDolce
ArteVelvet
DecoLasur Glänzend
DecoLasur Matt
Capadecor® VarioPutz
Calcino Romantico
Stucco Satinato
PremiumColor
PremiumClean
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Feldolgozás
Alkalmas alapfelületek

Kérjük vegye figyelembe a felhasznált kiegészítő termék műszaki adatlapját.

Alapfelület előkészítése

Kérjük vegye figyelembe a felhasznált kiegészítő termék műszaki adatlapját.

Keverési arány

Maximum 3% Capadecor® Diamonds terméket adagoljon a felhasználandó termékhez.
A Calcino Romantico-val történő alkalmazás esetén a feldolgozás előtt kb. 2–3 nappal korábban el kell
elvégezni az adagolását és a keverést, hogy az anyag ismételten simítható konzisztenciát kapjon.
Keverés közben ügyelni kell, hogy a Calcino Romantico-t ne keverje túl hosszan és túl gyorsan.
Javasoljuk hogy max. 1 percig és kb. 400 fordulat /perc mellett keverje meg a terméket.

A felhasználás módja

A kívánt megfelelő hatás eléréshez a Capadecor® Diamonds használata az alábbi termékekben
javasolt:
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ArteLasur
ArteDolce
ArteVelvet
DecoLasur Glänzend
DecoLasur Matt
VarioPutz
Calcino Romantico
Stucco Satinato
PremiumColor
PremiumClean

Az effektpigmentek feldolgozása különösen a festett átlátszatlan rétegek (pl.: Premium Color)
esetében hengerrel, mindig nedves a nedvesre technikával történik. A festett felület pl.: ecsettel vagy
kefével történő kiegészítő vagy utólagos feldolgozása nem szükséges és rontja az kész bevonat
vizuális megjelenését.
Fényes színárnyalatú átlátszatlan termékekben történő alkalmazás esetén a csillogó hatás kevésbé
érvényesül, mint a sötét színárnyalatok esetében. Ugyanez vonatkozik a fényességi fok szintjének
növekedése esetében.
A Capadecor® Diamonds effekt pigmentek használata csak a fedőrétegben szükséges.
Feldolgozhatósági idő

A Capadecor® Diamonds-al kevert termékeket egy héten belül fel kell dolgozni. A feldolgozatlan
termék csillogó hatásának tökéletes megőrzése hosszabb távon nem garantálható.

Szerszámok tisztítása

Használatot követően azonnal vízzel.

Megjegyzés

A Capadecor® Diamonds pigmentek por formában kerülnek forgalomba. Kérjük, gondosan kezelje a
terméket, mivel a helytelen kezelés esetén a porképződés nem zárható ki.

Tanács
Figyelem
(a közzététel időpontjának megfelelő
állapot)
Ártalmatlanítás

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat
Műszaki tanácsadás

Ügyfélszolgálat

Gyermekektől elzárandó. A festék használata közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon.
Csiszoláshoz használjon P2 porszűrőt. Amennyiben orvosi tanácsra van szüksége, tartsa magánál a
dobozt vagy a termék műszaki adatlapját.
Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok
követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Újrahasznosításhoz csak üres kiszerelést szabad
szelektív hulladék feldolgozóba leadni.
Poliészter, epoxigyanta, fém pigmentek
Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok
festéstechnikai előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az
adott alapfelületet, szükséges cégünkkel ill. szaktanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel
állunk rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.
Caparol Ügyfélszolgálat:
Telefon: +36/1-264-8914
Fax: +36/1-262-0467
E-mail: caparol@caparol.hu
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