
ArmaReno Deko Fein

Фина минерална смес за декорация

Техническа карта 701

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Суха шпакловъчна смес от висококачествени, фини фракции, предназначена да изра-
ботка на декоративни повърхности. Полага се както в екстериора, така и в интериора. 
Препоръчва се като покритие за топлоизолационни системи Capatect.

Характеристики • Съдържа синтетични влакна
• Устойчиви на атмосферни влияния
• Висока пропускливост на водни пари (добра дифузия)
• Лесна ръчна или механична обработка
• Съдържа хидрофобни добавки
• Еластична
• Висока адхезия към основата

Опаковка 25kg

Цвят Бял

Технически данни • Плътност 1,5 kg/dm3

• Клас на реакция на огън A1
• 3,5 - 4,0 kg/m2 / 3 mm

Съхранение Съхранявайте на сухо и проветриво място, без опасност от замръзване. Да не се изла-
га на пряка слънчева светлина. Да се извади от контейнерите през зимните периоди, 
поради опасност от спукване на контейнера. 
Срок на годност: при добре затворена оригинална опаковка: прибл. 12 месеца. 

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи ArmaReno Deko Fein може да се прилага в екстериора както минерален слой в топло-
изолационните системи Caparol; така и в интериора върху  минерални повърхности за 
декоративни техники.

Основата трябва да е здрава, суха, без прах, примеси или други вещества, които да 
попречат на адхезията. Примесите и отломките се отстраняват. Старите слоеве трябва 
да се почистват. Силните абсорбиращите повърхности се почистват и грундират със 
Sylitol-Konzentrat 111.



Техническа карта 701

Начин на полагане ArmaReno Deko Fein е предназначен за използване в декоративни техники за фаса-
ди, например: Autentico, Travertin, Filigrano, Rustico. Мазилки могат да бъдат покрити 
след напълно изсъхване (обикновено след 2 седмици при температура от 20°С и 65% 
относителна влажност). При неблагоприятни метеорологични условия (напр. ветрове 
или дъждове) трябва да се има предвид продължителното време на съхнене.

Чрез прилагане на допълнителен грундиращ слой /с CapaGrund Universal/, рискът от 
оцветяване с варовик се намалява. По този начин довършителните слоеве могат да 
бъдат нанесени след време на сушене само 7 дни.

Подготовка на материала Разтворът се смесва с 5-6 литра чешмяна вода. Подготвеното количество трябва да се 
използва в рамките на 2 часа.

Времето за обработка на материала варира в зависимост от атмосферните условия, с 
максимални стойности от 2 часа за ръчно приготвен материал и 60 минути за машинно 
нанасяне. В никакъв случай не добавяйте вода във вече втвърден материал за пов-
торна употреба.  

ArmaReno Deko Fein може да се обработва механично с миксери, машини за мазилки, 
но и ръчно, с мощен миксер с ниска скорост чрез добавяне на чиста вода до хомогенна 
маса. След 5 минути сместа се обърква повторно.  Ако е необходимо след този период 
на почивка, може да се добави вода за регулиране на консистенцията.

Условия за обработване Температурата по време на полагане не трябва да е по-ниска от +5°C и не трябва 
да надвишава 30°C за материала, основата и атмосферния въздух. Не полагайте на 
предварително загрети повърхности, при силен вятър, мъгла или дъжд,висока отно-
сителна влажност на въздуха и опасност от замръзване.

Време за изсъхване При температура от  20 °C и 65% относителна влажност на въздуха продуктът изсъхва 
за  прибл. 24 часа. 

Почистете с вода, веднага след употреба

Обезвреждане Рециклират се само празни опаковки. Остатъци от материала се обезвреждат в  съот-
ветствие със законните разпоредби.

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 701. Издание юни 2018г.
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

        СЪВЕТИ

Инструменти

Продукта да се използва само от специалисти. Предизвиква дразнене на кожата. 
Предизвиква сериозни наранявания на очите. Може да предизвика дразнене на 
дихателните пътища. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не вдишвайте 
праха. Да се използва само на открито или в добре проветрени помещения. Носете 
предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: 
изплакнете обилно с чиста вода в продължение на няколко минути. При необходимост 
отстранете контактните лещи. Продължете да изплаквате. Незабавно се обадете на 
лекар. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ измийте обилно със сапун и вода. Съдържа хидратна вар и 
цимент.

Съвети за сигурност
(Състояние към момента на 
отпечатване)


