
Capadecor ® Crystal Effekt 

Прозрачен интериорен лак за създаване на 

кристални ефекти със златни, сребърни или 

многоцветни отражения

Техническа карта R74

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Прозрачен интериорен лак за създаване на кристални ефекти със златисти, среб-
ристи или многоцветни отблясъци.
Лакът Crystal Effekt придава на стените жива визия с ефекти с кристален блясък и 
повърхности с изящни структури.

Характеристики • Без разтворители и пластификатори
• Подходящ е за почистване
• Лесен за използване
• Ниски емисии
• Екологична
• Висока износоустойчивост 

Опаковка 1l

Цвят Прозрачен със злато и сребърен ефект

Съхранение На сухо и хладно място , но без замръзване и защитено от пряка слънчева светлина

Технически данни • Плътност: около 1,02 g/cm3

Свързващо вещество Дисперсия на базата на синтетична смола.

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи Може да се прилага върху всички вътрешни повърхности, подходящи за дисперсион-
ни бои. Основата трябва да е чиста, без прах и наранявания. Препоръчват се грундове 
за боя и акрилни бои.

Подготовка на основата Тонирайте в желания цвят. Нанесете Crystal Effekt с четка или валяк върху приготве-
ната и напълно изсушена основна. Преди нанасяне лакът се смесва внимателно. За 
по-интензивен ефект могат да се нанесат два слоя лак. Почистването на оборудване-
то се извършва чрез измиване с вода веднага след употреба.

Разход Прибл. 160-170 ml / m2 за слой върху гладки повърхности; при високи грапави по-
върхности консумацията се увеличава. Точна консумация може да се получи само 
след вземане на проби.

Разреждане Продуктът не се разрежда.



Техническа карта R74

Време за съхнене При +20 ° С и 65% относителна влажност, повърхността е суха след 6 часа и може да 
се нанесе нов слой. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха тези 
времена се удължават.

Бележка Поради разнообразието от основи и специфичните условия на мястото на приложе-
ние, клиентът е длъжен да провери дали нашите материали отговарят на предназна-
чението и изискваните условия.

Депониране Само празни опаковки могат да бъдат рециклирани. Течен скрап се изхвърля в място 
за събиране на стари бои / лакове, сухи отпадъци от материали като строителни от-
падъци и отпадъци от разрушаване като общински или битови отпадъци. Гранична 

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 R74. Издание октомври 2010 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

        СЪВЕТИ

Съвети за безопасност Да се съхранява на място, недостъпно за деца. При контакт с очите или кожата веднага 
да се измие обилно с вода. Не вдишвайте парите, образувани по време на пулвериза-
цията. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда. 
Допълнителна информация: вижте информационния лист за безопасност на продукта.

Гранична стойност за съ-
държанието на ЛОС

Кат. A / A): 30 g / l (2010). Този продукт съдържа <1 g / l VOC.


