
Capadecor Calcino Romantico

Декоративна мазилка на базата на вар, за висококачествена 

интериорна декорация

Техническа карта 904

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Представлява декоративно вещество за декоративно оформление на вътрешни по-
мещения  (тавани и стени), със съдържание на гасена вар, мраморно брашно и вода. 
Подходящо най-вече за изключително декоративно оформление на вътрешни поме-
щения, като например офиси,  конферентни зали, протоколни зали, хотели, банки, 
канцеларии и частни къщи. 

Характеристики • Минерална
• Без органични добавки
• С вид на камък
• Висока абсорбционна и дифузионна способност
• Без разтворители и със слаб мирис
• Лесно се нанася от специалисти

Опаковка 7,5 kg, 15 kg

Степен на блясък мат/ гланц

Цвят Calcino Romantico: натурално бяло
Тониран: фабрични нюанси по картел 3D
CAMEO 95; 100; 105; 110; 115; 120
GINSTER 95; 100; 105; 110; 115; 120
GRANIT   20; 25; 45
GRENADIN 140
MAGMA  95; 100; 105; 110; 115; 120
MAI 5; 15; 20
ONYX 95; 100
PALAZZO 5; 20; 35; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 130
SIENNA 5; 10; 35; 40; 70
VENATO 10; 40; 50

В зависимост от приложението и структурата, може да има разлики между получените 
цветове и палитрата.

Съхранение На хладно място, без замръзване. Разопаковани баки се съхраняват плътно затворени, за 
да се избегне образуването на вдлъбнатини или изсушаването на материала.

Допълващи продукти Caparol Weissgrund



Техническа карта 904

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчани основи Основите трябва да са чисти, сухи и без напуквания.

Подготовка на основата Мазилки от групите PI, PII и PIII: Устойчиви мазилки с абсорбционно покритие без 
предварителна подготовка. Малко пясъчни абсорбиращи мазилки се грундират 
със слой OptiGrund E.L.F. Нанесете грунд с Caparol-Tiefgrund TB или AmpiSilan-
Putzfestiger.

Мазилка и хоросан от хоросан PIV: Шлифовъчните слоеве се шлифоват, прахът се 
отстранява, след това се полага грунд с Caparol-Tiefgrund TB и AmpiSilan-Putzfestiger.

Гипсови строителни плочи: На абсорбиращите плоскости нанесете грунд OptiGrund 
E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB.

Внимание: Завършването с Calcino Romantico изисква двойно покритие. За да се 
предотврати появата на пукнатини между плоскостите и фугите, те трябва да се обра-
ботят предварително

Бетон: Отстранете всички начупени и мръсни частици

Неносещи покрития: Отстраняват се нестабилните основи като лакове, дисперсии 
или синтетични смоли. На порьозни, пясъчни или силно абсорбиращи повърхности 
нанесете грунд OptiGrund E.L.F. Неносещите минерални покрития се отстраняват ме-
ханично и повърхността се почиства. След това нанесете грунд Caparol-Tiefgrund TB 
и AmpiSilan-Putzfestiger.

Старо лепилото: Отстранете напълно чрез измиване. Нанесете грунд Caparol-Tiefgrund 
TB и AmpiSilan-Putzfestiger.

Тапети на влакнеста основа: Премахва напълно. Лепилото се отстранява чрез изми-
ване. Нанесете грунд Caparol-Tiefgrund TB и AmpiSilan-Putzfestiger.

Повърхности с никотинови петна, вода или грес: Петна на основата на никотин, дим 
или мазнини се измиват с разтвор на вода и почистващ разтвор и се оставят да изсъх-
нат. Нанесете грунд Caparol-Filtergund Grog Product

Дърво: Нанесете грунд  Capacryl Holz-Isogrund.

Стари повърхности с покритие на основата на варовик: Необходимо е напълно да се 
премахне масата и да се възстанови правилно основата. На повърхности с подходяща 
абсорбция  нанесете грунд Caparol-Tiefgrund TB и AmpiSilan-Putzfestiger.

Основно покритие След приготвяне на основата, нанесете грунд и междинен слой с продукта Caparol 
Haftgrund. В случай на неравни основи е необходимо предварително да се обра-
боти с Matador Feinputz. Ако в мазилката има пукнатини, се препоръчва след слоя 
Akkordspachtel да се постави армировъчен тапет.

Предупреждение: Инструментите се поддържат винаги чисти. Периодично почист-
вайте ръба на кофата и избягвайте сухия материал в кофата. Винаги покривайте ма-
териала по време на работа. Calcino Romantico не се разрежда по никакъв начин.

Работна фаза №. 1: Нанесете слой Calcino Romantico чрез пръскане по цялата повърх-
ност в желания цвят и разтягане до дебелината на зърното на материала. След кратко 
време на изчакване пропуските в резултат на пръскане се елиминират чрез прилага-
не на умерено налягане върху шпатулата. В този случай се препоръчва използването 
на средна шпатула (240 mm x 100 mm). Този нанесен слой трябва да се суши поне 12 
часа, за да се избегнат проблеми със залепването на следващия слой. При по-ниски 
температури и по-висока влажност времето за сушене се удължава съответно.

Работна фаза №. 2: Нанесете слой Calcino Romantico чрез пръскане по цялата повърх-
ност в желания цвят и разтягане до дебелината на зърното на материала. След кратко 
време на изчакване, надраскайте повърхността с шпатула и разтрийте повърхността. 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на материала Calcino Romantico е готов за нанасяне

Разход

Минимална температура на нанасяне: + 10 ° C за поддръжка, материал и въздух.Условия за обработка

Венециански первази със заоблени ъгли
Машина за полиране
Мистрия или подобна пластмасова мистрия
Да се почистват с вода веднага след употреба.

Около 600 g/m2/слой

Инструменти

В този случай се препоръчва използването на средна шпатула (240 mm x 100 mm), за 
повърхностно триене може да се използва мистрия ArteTwin, венецианска плоча или 
пластмасова шпакла. Когато повърхността е с матов външен вид, тя може да бъде об-
работена с полираща мистрия, за да се получат по-лъскави повърхности.

        СЪВЕТИ

Депониране Само празна опаковка може да бъде рециклирана. Течният скрап се разпада като 
скрап от боя на водна основа. сушените се обеззаразяват като сухи бои или като до-
макински боклуци.

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 за безопасност Предизвиква сериозни наранявания на очите. Предизвиква дразнене на кожата. Не 
вдишвайте праха / аерозола на продукта. Да се избягва контакт с очите, кожата или об-
леклото. Използвайте лични предпазни средства. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Измийте устата. 
Избягвайте повръщане. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Измийте обилно с вода в продълже-
ние на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако е необходимо. Продължете 
да миете.

Съдържание Калциев хидроксид, калциев карбонат, вода.

Почистване и поддръжка Calcino Romantico не издържа на изискванията за пряко разпръскване на вода (поява 
на петна от вар), мазнини, киселини, катрани, кафе и съответно кофеин, багрила, съ-
държащи чай. Лесно замърсяване може веднага да се отстрани с гореща вода, смесе-
на с неутрален почистващ разтвор (домакинство). Внимание: Не използвайте почист-
ващи разтвори, които разтварят вар!

Техническа информация 904. Издание октомври 2018 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


