
Capadecor Calcino-
Imprägnierpaste

Краен защитен слой за Calcino Decor

Техническа карта 905

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Пастообразно минерално вещество, използвано за импрегниране на повърхности, 
покрити с   Calcino-Decor. Осигурява по-добро уплътнение на декоративния слой, без 
да засегне цветовите му свойства. Възпрепятства прилепването на замърсявания. 
Препоръчва се нанасянето на продукта като краен слой се преди втвърдяване на де-
коративния слой и фиксиране на цветните пигменти.

Характеристики • Без мирис, безцветен, без мазнини
• Минерален
• Възпрепятства прилепването на замърсявания
• Висока дифузионна и абсорбционна способност
• Без разтвотители

Опаковка 0.750g

Съхранение На прохладни места, предпазена от замръзване; за предпочитане над 5о С.

Цвят Безцветен

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчани основи Повърхностите трябва да са чисти и сухи, без разделителни вещества.

Нанасяне Оставете повърхността да се втвърди от 3 до 6 дни за правилна карбонизация на вар-
та. По време на обработка е възможно обезцветяване. Нанесете дин равномерен слой 
Cacino ImpregnierPaste с венецианска маламашка. Да не се нанасят повече от 30-40 
g/m2. Оставя се да съхне за кратко време, след което се отстранява излишния ма-
териал с мека кърпа. Оставете да изсъхне отново, след което изтрийте. Излишният 
материал може да придаде на повърхността белезникав вид, който след това не може 
да се отстрани. Изтрийте отново, за да намалите този ефект.

Разход

+ 10 °C температура на основата и на въздухаУсловия за обработка

около 30 – 40 g/m2

Използва се Calcino Spachtelset (венецианска маламашка) със заоблени ръбове. 
Нанася се тънък слой от пастата. Почистват се с вода след употреба. При нанасяне се 
ползват само абсолютно чисти инструменти.

Инструменти



Техническа карта 905

Депониране Рециклират се само празни опаковки. Остатъците от материала се обезвреждат съ-
гласно законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухи остатъци от 
изсъхнали бои или като 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
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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

Съвети за безопасност Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите изплакнете добре с 
вода. Да не се излива във водите, канализацията или почвата.

Съдържание Кварцово брашно, глицерин и вода.

Бележка Calcino-Imprägnierpaste не осигурява защита срещу пръскане, варовикови наслагва-
ния, или  наслагвания на вещества съдържащи мазнини, киселини, катран, кофеин 
или обезцветяващи вещества, оставящи следи. Леките замърсявания могат да се от-
странят с топла вода, добавяйки неутрален почистващ препарат, ако се налага. Да не 
се използват материали за почистване на мазнини или киселини.


