
Accento-Finish

Уплътнителен слой и декортивно покритие за 

Accento-Spachtel

Техническа карта 3122

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Декоративно покритие за запечатване и се полага върху Accento-Spachtel.

Характеристики • Прозрачен запечатващ слой
• Покритие с метален ефект
• Лесен за нанасяне
• Хидрофобни и водоустойчиви

Опаковка 2,5kg

Цвят прозрачно, злато, сребро, мед

Съхранение На сухо място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Запечатана ориги-
нална опаковка може да се съхранява 12 месеца.

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на материала

Метод на нанасяне

Съдържанието на контейнера се хомогенизира преди нанасяне.

Финален слой
Крайният ефект на повърхността се постига с помощта на Accento-Finish продукт. 
Може да се прилага в зависимост от желания краен вид, прозрачен или пигментиран 
(злато, сребро, мед). Accento-Finish се нанася чрез пръскане по цялата повърхност в 
наситен слой.

Забележка:
Индивидуалната дебелина на слоевете не трябва да надвишават 1 mm. Благодарение 
на многобройните възможности за моделиране на системата Accento, се изискват 
проби преди действителното прилагане на декоративната система. За да се получи 
равномерно оформена повърхност, компактните повърхности трябва да бъдат украсе-
ни от един и същ апликатор, за да се избегнат възможни разлики.

Поради използването на естествени суровини са възможни леки разлики в матери-
ала. По тази причина удължените повърхности е добре да се покрият от материал от 
една партида. При различни партиди е добре материалите да се смесят, за да няма 
разлики.

Технически данни • Плътност  1,01 g/cm3

• Основа Дисперсия на акрилна смола, ефект пигмент



Техническа карта 3122

Обезвреждане Само празни контейнери са за рециклиране. Остатъци от течни материали ще се из-
хвърлят като бои на водна основа, а остатъците от закалени материали ще се изхвър-
лят като битови отпадъци или отломки.

Техническо съдействие ДАУ Бента България ЕООД 
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg; 
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg 
www.caparol.bg

Техническа информация 3122. Издание ноември 2014 г.
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да 
ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. 
Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване  и употреба, дали избраният материал е пригоден 
за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. 
Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Разход 0,1 kg/m2

Условия за обработка По време на фазата на нанасяне и сушене температурата на околната среда и основа-
та не трябва да падат под + 5 ° C или да превишават + 30 ° C. Не работете при пряка 
слънчева светлина, силен вятър, мъгла или висока влажност.

Време за съхнене При + 20 ° C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва след 2-3 часа, след 24 
часа тя е напълно суха и може да бъде подложена на натоварвания. Времето на су-
шене се влияе от температурата на въздуха и условията на влага. В случай на ниски 
температури и висока влажност времето за изсъхване се удължава.  Финалния слой 
може да се приложи само след като Accento-Spachtel е напълно изсушен.

Съвети за безопасност Този продукт е вреден за водните организми с траен ефект. Да се съхранява на място, 
недостъпно за деца. При шлифоване използвайте филтър за прах P2. По време на 
полагането и сушенето ще се осигури добра вентилация. Избягвайте ядене, пиене и 
пушене по време на прилагане на продукта. При контакт с очите или кожата веднага 
да се измие обилно с вода. Да не се изпуска в канализацията, подпочвените води или 
земята. Почистването на инструментите трябва да се извършва веднага след употреба 
със сапун и вода. Покривното вещество е силно алкално, следователно очите и кожата 
ще предпазват от евентуални пръски от материал. Зоните в близост до повърхността 
ще бъдат покрити. Разливите, които случайно се разлеят върху лакирани повърхности, 
стъкло, керамика, метал или естествен камък, трябва да се измият незабавно с вода.

Гранична стойност за съ-
държанието на ЛОС

на този продукт (Cat A / A): 30 g / l (2010). Този продукт съдържа макс. 12 g / l COV.


