
Capadecor ®
MultiStruktur Fein/Mittel/Grob/ 
Super Grob

Хидрофобен междинен и финишен продукт с кварцови 

пълнители за интериорна употреба  

Техническа карта 897

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Продукт, готов за употреба, с кварцови пълнители, за междинно и финишно покритие, 
за индивидуално декоративно оформяне на интериорни повърхности .
MultiStruktur е идеален за повърхности с последваща обработка с лазурни и ефектни 
покрития. Област на приложение За висококачествена обработка на повърхности в 
жилища, болници, учебни и обществени сгради.

Характеристики • Водоразредим
• Почти без аромат
• Без съдържание на разтворители и пластификатори
• Висока степен на белота
• Различни приложения
• Лесно и разнообразно оформяне
• Еднородна структура
• Възможност за тониране по ColorExpress или с ръчни колоранти
• Поради хидрофобните си свойства лесно се поддава на последваща обработка
• Добра възможност за почистване
• Негорим по DIN 4102-A2, PZ-Hoch-090261

Опаковка MultiStruktur Fein/ Mittel 7kg/ 16 kg
MultiStruktur Grob/ Supergrobl – 7 kg/ 18 kg

Цвят Бял.
Възможност за машинно тониране по системата ColorExpress ок. 850 цветови тона 
от колекцията 3D и всички цветови тона CaparolColor под степен 13.Ръчно тониране 
:не повече от 10 % CaparolColor не повече от 10 % AVAПри нанасяне на свързани по-
върхности смесете цялото количество тониран продукт за да се избегнат разнотония. 
При покупка на 100 kg и повече от един цвят може да се поръча тониране в завода 
производител.

Структури фин, средeн, груб, супер груб

Технически данни Максимална едрина на зърното:
MultiStruktur Fein: ок. 200 µm
MultiStruktur Mittel: ок. 300 µm
MultiStruktur Grob: ок. 500 µm
MultiStruktur SuperGrob: ок. 700 µm

Степен на гланц Мат

Съхранение В прохладни, защитени от замръзване места. 

Съпътстващи продукти Capaver CapaColl GK; Capaver Gewebegrundierung
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Подходящи основи Основите трябва да са здрави, чисти, без наличието на разделящи субстанции и да 
отговарят на изискванията на VOB Част C, DIN 18363, абзац 3.

Подготовка на основата Строителни разтвори от група Р ІІ и Р ІІІ:  Едрозърнести, силно попиващи и ронещи 
повърхности нанесете грундово покритие с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Гипсови разтвори от групите Р IV и Р V: шлайфайте, обезпрашете и нанесете Caparol-
Haftgrund.Гипсофазер: Обработете с OptiGrund E. L. F. или Caparol- Tiefgrund TB.

Гипскартон: Шлайфайте фугите и обезпрашете. Нанесете грундово покритие Caparol-
Haftgrund. На плоскости с водоразтворими петна грундирайте с Caparol-Filtergrund 
grob.

Бетон: Бетонните повърхности трябва да се почистят от прах, циментово брашно или 
други разделящи субстанции в резултат на шлайфане, чрез подходяща обработка, съ-
образно нормативните изисквания. Нанесете Caparol-Haftgrund.

Газобетон: Грундирайте с Capaplex, разреден с вода в съотношение 1:3 обемни части 
грунд-вода. След това изравнете с Caparol-Akkordspachtel.

Стари товароспособни покрития: Матовите покрития не се нуждаят от предварителна 
обработка. Гланцовите такива да се матират с подходящ способ.

Нездрави стари покрития: Стари нарушени покрития от лакове, дисперсионни бои 
и мазилки на база изкуствени смоли трябва да се премахнат. Слабо абсорбиращите 
гладки повърхности се грундират с Caparol Haftgrund. Силно песъчливи основи с ви-
сока абсорбираща способност се грундират с OptiGrund E.L.F или CapaSol LF. Стари 
нездрави покрития от минерални бои се премахват напълно чрез отмиване, след като 
основата изсъхне напълно, се обработва с Caparol Tiefgrund TB.

Покрития от постни бои: Измийте добре. Нанесете Caparol-Tiefgrund TB.

Тапети: Отстранете напълно тапетите. Измийте лепилото обилно с вода. Нанесете 
Caparol-Tiefgrund TB.Повърхности, заразени с гъбички, мухъл или плесен: Заразените 
повърхности предварително се почистват механично с подходящи за целта препа-
рати. Основата се оставя да изсъхне добре, след което се обработва с Capatox или 
Fungigrund.

Повърхности с никотинови отлагания, петна от мазнини, сажди: Петната от никотин, 
влага, сажди и мазнини предварително се почистват механично с вода и почистващи 
препарати, след което основата се оставя да изсъхне добре. Обработва се с Caparol-
Filtergrund grob.

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Предварителна обработка Грундирайте с Caparol-Haftgrund (при MultiStruktur Fein) или Putzgrund 610 (при 
MultiStruktur Mittel и Grob).

Метод на нанасяне Разбъркайте MultiStruкtur добре преди нанасяне. Нанесете с четка или валяк не-
разреден. Използвайте валяк с дължина на косъма 14-18 mm и разнесете добре. 
MultiStruкtur Fein може да се нанася и с маламашка, шпакла или друг подходящ за 
желаната визия инструмент. MultiStruкtur да се нанася и машинно. Размер на дюзата 
4-6 mm, налягане 2,0-2,5 bar.

Изграждане на покритието В зависимост от желаната визия MultiStructurStyle може да се структурира с четка, 
шпакла, различни шаблони и др.Нанасяне на финишни покрития:За финиш може да 
се използват DecoLasur Matt или Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color или Metallocryl 
Interior.
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        ПРИЛОЖЕНИЕ

Разход Разходът варира в зависимост от метода на нанасяне, желаната визия и използваните 
инструменти.
Фина гранулация:  500-700 g/m2

Средна гранулация:  500-600 g/m2

Груба: 600-700 g/m2

Супер груба:  800-900 g/m2

Точният разход се определя чрез пробно нанасяне върху конкретната основа.

Условия за полагане Минимална температура на въздуха и основата+5 °C.
Време за съхнене:
При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % след 6-8 часа покри-
тието е повърхностно сухо. Пълното изсъхване настъпва след 1-2 дни. При по- ниски 
температури и по- висока влажност времето се увеличава.

Инструменти Почистете с вода веднага след приключване на работа.

Обезвреждане За преработка да се предават само абсолютно празните опаковки. Течни остатъци от 
материала да се третират като бои на водна основа, според изискванията на месните 
закони. Засъхнали остатъци се изхвърлят като втвърдени бои на водна основа или 
битов отпадък.

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

Използвайте материал от една и съща партида. При невъзможност смесете различни-
те партиди заедно за да се избегнат разнотония. При полагането на финиша винаги 
работете по метода „мокро в мокро”. При използване на Caparol-Tiefgrund TB осигу-
рете проветрение на помещенията заради съдържанието на разтворител. А при места, 
където това е невъзможно или не е желано използвайте AmphiSilan-Putzfestiger кой-
то е практически без мирис. Да не се допуска попадане във водоизточници и почвата.

Съвети за сигурност
(Състояние към момента на 
отпечатване)

Състав Изкуствена смола, пигменти, минерални пълнители, силикати, парафин, вода, добав-
ки, консерванти.

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


