
Capadecor ® Diamonds

Пигмент за непрозрачни и прозрачни вътрешни покрития

Техническа карта 818

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Пигмент с ярък ефект за вътрешна употреба в комбинация със стъклено остъкляване 
Capadecor, PremiumColor и Capadecor VarioPutz.

Характеристики • Сух пигмент за вътрешна употреба
• Блестящ ефект дори при матовите продукти
• Индивидуална доза (до 3%)

Опаковка 75g

Цвят • сребро
• злато
• бронз

Съхранение Сухо и студено, но без замръзване. Възможност за съхранение на най-малко 2 години 
в запечатани оригинални опаковки.

Съпътстващи продукти ArteLasur
ArteLasur Color
ArteDolce
ArteVelvet
DecoLasur Glänzend
DecoLasur Matt
PremiumColor
VarioPutz

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи Начина и обработката на продукта, зависят от продуктите, с които ще се комбинира. 
Моля информирайте се за конкретния продукт. Максимално 3% от Capadecor Diamonds 
се добавя към съответния допълващ продукт. Capadecor Diamonds може да се из-
ползва в комбинация с: ArteLasur, ArteLasur Color, ArteDolce, ArteVelvet, DecoLasur 
Glänzend, DecoLasur Matt, PremiumColor, VarioPutz.

Когато се използва PremiumColor трябва да се има предвид, че се използва валяк.  Добавяне на пигмента 
Capadecor Diamonds, трябва да стане с четка.
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Разход По принцип се препоръчва максимум 3%. Направете проба, за да може да коригирате 
при необходимост.

Добавка в %      Разфасовка
  1,25 l   2,5 l   5,0 l   7,5 l 12,5 l/kg   15 kg   
1%  13 g 25 g 50 g 75 g 125 g 150 g
2%  25g 50 g     100 g    150 g     250 g 300 g
3%  38 g 75 g 150 g 225 g 375 g 450 g

Време за обработка Продуктите, към които са добавени Capadecor Diamonds, трябва да бъдат приложени 
в рамките на една седмица. Не може да се гарантира перфектно приложение след 
дълъг период на съхранение.

Работни инструменти за 
почистване

Почистете с вода веднага след употреба.

Бележка Пигментите с Capadecor ефект се доставят под формата на прах. Работете с пигменти-
те внимателно, тъй като неправилното боравене води до образуване на прах.

Депониране Само празни опаковки могат да бъдат рециклирани. Течният скрап се изхвърля в съ-
бирателен пункт за стари бои / лакове, сух скрап като строителни отпадъци и отпадъци 
от разрушаване като общински или битови отпадъци

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

        СЪВЕТИ

Техническа информация 897. Издание март  2011г.
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


