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> Ambiente-Dekoratív beltéri rendszerek >> Capadecor

Capadecor 
MultiStructurStyle
Kvarctöltésű diszperziós köztes és fedőbevonat  
beltéri dekorációs felületek kialakításához.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 897

Dekoratív beltéri felületek kialakításához, finom, közép és durva szemcsézettel. A 
Multi-StructurStyle ideális lazúr és effekt-bevonatok alapjaként.

■ Vizes hígítású
■ Emissziócsökkentett
■ Oldószer- és lágyítómentes
■ Magas fehérségi fok
■ Magas fedőképesség
■ Sokrétűen struktúrálható
■ Homogén felületű
■ Colorexpress berendezéssel és színezőfestékkel is színezhető
■ Hidrofobizált, ezért hosszú nyitott idővel rendelkezik
■ Jól tisztítható
■ Nem éghető (DIN 4102-A2 )

■ MultiStructurStyle Fein (finom) 16 kg
■ MultiStructurStyle Mittel (közép)16kg
■ MultiStructurStyle Grob (durva)18 kg
■ 7 kg kiszerelésben minden szemcsézettel

Fehér. Colorexpresszel 850 színben 3D kártya szerint színezhető. A CaparolColor 
kártya szerint a 13-as színcsoport alatt manuálisan színezhető: max. 10% 
CaparolColor színezőfestékkel max. 10%AVA színezőfestékkel

Matt.

Hűvös, fagymentes helyen 2 évig

■ MultiStructurStyle Fein ca. 200 μm
■ MultiStructurStyle Mittel ca. 300 μm
■ MultiStructurStyle Grob ca. 500 μm

Alkalmazási terület:

Tulajdonságok:

Kiszerelés:

Szín:

Fényességi fok:

Tárolás:

Szemcsézet:
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Feldolgozás

Az anyagot feldolgozás előtt, alaposan fel kell keverni, aztán hengerrel vagy kefével 
felhordani. Hengerezés esetén középszőrű (14-18 mm) hengert használjunk, hogy 
egyenletes anyagfelhordást érjünk el. A MultiStructurStyle finom anyagot glettelési 
technikával is fel lehet hordani. Az anyag szórással is felhordható. Szórófej: 4-6 
mm, szórási nyomás: 2,0-2,5 bar.

A felületet finoman lehet struktúrálni, ehhez speciális glettelővasat vagy lágy kefét 
használjunk.

Fedőrétegként Deco-Lasur matt vagy fényes, Arte-Lasur, Arte-Lasur Color vagy 
Metallocryl Interiör használható. A MultiStructurStyle hidrofób tulajdonságának na-
gyobb felületek, vagy kritikus klimatikus viszonyok mellett nagy jelentősége van. A 
végleges hidrofób tulajdonság csak 2-3 nap múlva jelentkezik.

■ Finom szemcsézet: 500-700 g/m2

■ Közép szemcsézet: 600-750 g/m2

■ Durva szemcsézet: 650-800 g/m2

■ Gépi szórás esetén: 500-1000 g/m2

Pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

Min.+5 °C az alapfelületre és a környezetre nézve.

+20 °C és 65 % relatív páratartalom mellett a bevonat 6-8 óra múlva felületszáraz, 
teljesen átszáradt és terhelhető 1-2 nap múlva. Alacsonyabb hőmérséklet és ma-
gasabb páratartalom mellett ez az idő meghosszabbodhat.

Használat után tiszta vízzel.

A természetes töltőanyag miatt csekély színeltérés lehetséges. A különböző gyár-
tási sarzsokat azért javasolt összekeverni összefüggő felületek esetén. Caparol 
Tiefgrund TB alkalmazása esetén tipikus oldószerszag jelentkezik, ezért a szellőz-
tetésről gondoskodni kell. Érzékeny területen ezért az aromamentes AmphiSilan-
Putzfestiger alapozót javasoljuk. Gipszes glettek átdolgozása esetén a tartós 
nedvesség hatására, buborékképződés, lepattogzás fordulhat elő, ezért a bevonat 
száradását szellőztetéssel és megfelelő feldolgozási hőmérséklettel kell segíteni.

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 29 – Csatornába engedni nem szabad

Hulladékjegyzék-kód: 08 01 12 festék- vagy lakk-hulladékok

Struktúrálás:

Fedőréteg kialakítása:

Kiadósság:

Feldolgozási hőmérséklet:

Száradási idő:

Szerszámok tisztítása:

Figyelem:

Biztonsági előírások:

Hulladékelhelyezés:

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelület száraz, por és szennyeződésmentes legyen.

Durva porózus, porló, nedvszívó vakolatokat Capasol LF-el alapozunk.

Gipszvakolatok felületét finoman átcsiszolni és Caparol Haftgrunddal alapozzunk.

A nedvszívó lapokat Caparol Tiefgrund TB-vel alapozzuk.

A bandázsolást átcsiszolni és portalanítani, majd alapozás Caparol Haftgrunddal, 
elsárgult lapok esetén ajánlott Caparol Filtergrunddal alapozni az elszíneződés el-
kerülése érdekében.

Gyengén tapadó, porló, máló részeket el kell távolítani. Alapozás Caparol 
Haftgrunddal.

Alapozás Capaplex 1:3 vizes hígítással. Simára glettelni Caparol Akkordspachtellel.

PII. és PIII. Vakolatcsoport:

Gipsz és gyári  
vakolatokat PIV. és PV. 

Vakolatcsoportok:

Gipsz építőlapok:

Gipszkartonlapok:

Beton:

Pórusbeton:
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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.
Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.  •  H-1108 Budapest, Gyömrői út 140. 
Tel.: 1/264-8914, 265-1594  •  Fax: 1/262-0467  •  Internet: www.caparol.hu  •  e-mail: caparol@caparol.hu
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Matt gyengén nedvszívó bevonatokat közvetlenül áthúzni. Fénylő és lakkbevona-
tokat mattra kell csiszolni.

Régi lakk és diszperziós vagy műgyanta bevonatokat el kell távolítani. Durva poró-
zus, máló, nedvszívó alapokat Capasol LF-el alapozzuk. Nem hordképes ásványi 
festékbevonatokat mechanikusan eltávolítani és portalanítani a felületeket. Alapo-
zás Caparol Tiefgrund TB-vel.

Alaposan lemosni, lekaparni, Caparol Tiefgrund TB-vel alapozni.

Maradék nélkül eltávolítani. Alapozás Caparol Tiefgrund TB-vel.

A gyakorlatban előforduló valamennyi alapfelületet és azok festési technikáit ez az 
ismertető nem tárgyalhatja. Amennyiben olyan alapfelületekkel találkozik, amelyek 
ebben a Műszaki ismertetőben nem találhatók meg, forduljon szaktanácsadóink-
hoz, akik részletes és az adott felületre vonatkozó egyedi tanácsokkal szolgálnak.

Hordképes régi  
festékbevonatok:

Nem hordképes régi  
festékbevonatok:

Enyves festékek:

Tapéták:

Műszaki tanácsadás:


