
Caparol Dupa-Inn N1

Еднослойна изолационна боя за интериори на 

базата на разтворители. Устойчив на мокротриене, 

с много добра покривност

Техническа карта 385

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Dupa-inn Nº 1 е интериорна изолационна боя без разтворители, с висок капацитет на 
покритие. Нанася се на един слой и служи като изолиращ слой върху повърхности с 
никотинови петна или петна от суха вода. Може да се нанася върху полистирол. Той 
оптимално изолира проникващи вещества, но не разтваря полистирола.

Характеристики • Силно изолационен ефект
• Висока капацитет на покритие; в повечето случаи е достатъчно да се нанесе един 
слой боя
• Устойчив на мокро триене
• Добра дифузионна способност
• Устойчив на замръзване
• Лесно приложение

Опаковка 5l, 12,5 l

Цвят Бял.
Може да се тонира ръчно с макс. 2% Universal-Abtönkonzentrat MIXOL® Oxyd-Types 
(концентрирано багрило). В случай на ръчно оцветяване е необходимо да се смеси 
цялото количество боя, за да се избегнат разликите в цветовете.

Степен на гланц Мат

Основа Полимерна смола

Съхранение Допълнителна информация: вижте информационния лист за безопасност на продукта.

Технически данни Плътност: 1.5 g / cm3

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на основата Повърхностите трябва да са чисти, без отделящи се вещества и сухи. Спазвайте VOB, 
гл. C, DIN 18363, параграф 3.
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Подготовка на основата Твърди и лесно абсорбиращи се минерални повърхности, както и стари матови и но-
сещи бои се боядисват без предварителна подготовка.
Слой грунд с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger се нанася върху пе-
съчливи и силно абсорбиращи повърхности, както и върху полирани и меки гипсови 
мазилки.

Петна от никотин, петна от сажди или мазнини се измиват с вода, в която се добавя 
обезмасляващ домакински препарат, почистват се отново с чиста вода и след това се 
оставят да изсъхнат добре. Петната от суха вода се почистват с четка.

Малки дефекти: След подходяща подготовка на повърхността, поправете с Caparol 
Akkordspachtel, съгласно инструкциите за обработка и след това нанесете слой от гру-
нд, според случая.

Условия на работа Долна граница на температура за нанасяне и сушене:
Може да се прилага и в условия на замръзване, когато повърхността е суха и без лед. 
За оптимално приложение ще се гарантира температура на материала най-малко + 
10 ° C.

Разход прибл. 180 ml/m2 при гладки повърхности. Разхода се увеличава при по-груби по-
върхности. Точната консумация се определя чрез извършване на тестове.

Време за съхнене При + 20 ° C и 65% относителна влажност, боята се изсушава на повърхността след 
4-6 часа. Може да се полага последващ слой приблизително след часа. Напълно сух 
в дълбочина е след 2 седмици. Ниските температури и високата влажност на въздуха 
удължават времето за сушене.

Начин на нанасяне За приложение се използват устойчиви на разтворители четки и валяци, както и под-
ходящи безвъздушни устройства.
Безвъздушно приложение:
Ъгъл на разпръскване: 50 °
Дюза: 0.021 „
Налягане на разпръскване: 150-180 бара
За безвъздушно приложение, Dupa-innNº 1. Оборудването се почиства веднага след 
употреба с бял спирт или четки за почистване.

Структура на покритието Наситен и равномерен слой от неразредена боя Dupa-inn Nº 1. Предварително се на-
нася слой грунд или междинен слой с Dupa-inn Nº1.
На контрастните цветни повърхности се нанася слой от грунд с CapaGrund Universal 
върху неравномерно абсорбиращите основи.

Инструменти Почистете ги с вода, веднага след употреба.

Бележка Боята на основата на разтворители не трябва да се използва в помещения, където 
се приготвя или съхранява храна. В този случай препоръчваме да нанесете проду-
кта Caparol AquaSperrgrund, последван от завършваща боя без разтворители, напр. 
Indeko-плюс.

В началната фаза, след нанасянаето на Dupa-inn № 1, разтворителите се изпаря-
ват няколко дни. Чрез редовно проветряване на помещенията това време за изпа-
ряване може да бъде съкратено. В чувствителни помещения използвайте Caparol 
AquaSperrgrund или Aqua-inn № 1.

След Aqua-inn № 1 не се препоръчва да се полага боя на водна основа. За да избег-
нете видими припокривания, боядисвайте без прекъсване, мокро върху мокро. Когато 
боядисвате цветени повърхности, поради голямото разнообразие от замърсители, 
които могат да присъстват в основата, препоръчваме да извършите предварителни 
тестове. В случай на обновяване, чрез покриване на Dupa-inn № 1 с дисперсионна боя 
на водна основа, водоразтворимите вещества могат да бъдат разтворени и видими 
върху току-що получената повърхност.



        СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност 
(валидни към датата на 
публикуване) 

Запалима течност и пари. Вреден за водния живот с дълготраен ефект. Дръжте далеч 
от деца. Пазете от топлина / искри / открит пламък / горещи повърхности. Пушенето 
е забранено. Използвайте само на открито или в добре проветриви помещения. 
Избягвайте разпръскването в околната среда. Ако попадне на кожата измийте обилно 
със сапун и вода.

Обезвреждане Рециклират се само празни опаковки. Течните материални отпадъци се изхвърлят на 
стар пункт за събиране на бои / лакове, сухи материални се изхвърлят като строителни 
или битови отпадъци.
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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 385. Издание май 2019 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

Състав Полиакрилна смола, титанов диоксид, силикати, калциев карбонат, алифатни съеди-
нения, добавки.

Пределна концентрация 
на ЛОС 

Кат. A/a): 350 g/l (2010). Този продукт съдържа < 350 g/l COV.

Сертификати Безопасната употреба на закрито е оценена от Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut 
(WKI) и сертификат TÜV знак за качество „тестван за вредни вещества“. Немският сер-
тификат е на разположение при поискване.


