
Caparol IsoDeck

Специална интериорна боя с изолиращо 

действие от никотинови петна

Техническа карта 848

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Специална интериорна боя, предназначена за бързо и екологично обновяване на сте-
ните и таваните, замърсени с никотинови петна. IsoDeck има изолационен ефект, не 
съдържа разтворители и изсъхва много бързо, така че може да се използва главно в 
домове, офиси, ресторанти, хотели и др. изсъхва бързо и няма неприятни миризми.

Характеристики • Разтваря се с вода, екологична и слаба миризма 
• Добър изолационен ефект 
• Много добра дифузенонна способност, Sd стойност <0.1 m

Опаковка 12,5l

Цвят Бял.
Може да се оцветява с макс. 10% AmphiColor или CaparolColor. За ръчно оцветяване е 
необходимо да се смеси цялото количество боя, за да се избегнат разликите в цвета.

Степен на гланц Мат

Основа Синтетична дисперсия

Съхранение На прохладни места, предпазена от замръзване.

Технически данни Характеристики съгласно DIN EN 13 300:
Оцветяването може да причини изменения в техническите параметри
• Устойчивост на мокро триене Клас 2, съгласно DIN 53 778.
• Покривна способност клас 1, при резултатност 8 m2/l, респективно 125 ml/m2

• Максимална гранулация: фина (< 100 μm)
• Плътност: 1,5 g/cm3

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на основата Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, 
глава C, DIN 18363, алинея 3.
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Нанасяне С четка, валяк или пръскане с безвъздушно устройство.
Безвъздушно приложение:
Ъгъл на разпръскване: 50 ° 
Накрайник: 0.021-0.025 „
Налягане на спрея: 150-180 бара

Почистването на оборудването се извършва чрез промиване с вода, веднага след 
употреба.

Условия на работа Долна температурна граница за нанасяне и изсушаване: +5 °C за продукта, основата 
и околната среда.

        СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност 
(валидни към датата на 
публикуване) 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се използва само в добре прове-
трени помещения. Да не се яде, пие или пуши по време на употреба на продукта. При 
контакт с очите или кожата незабавно да се изплакне с вода. Да не се изпуска в кана-
лизацията. Избягвайте разпръскване в околната среда. Инструментите трябва да се 
почистят веднага след употреба със сапун и вода. Да не се вдишва парата или спрея. 

Обезвреждане Само напълно празни опаковки се рециклират. Всички останали се изхвърлят на оп-
ределените за това места.

Разход прибл. 110 - 125 ml/m2  при гладки повърхности. Разхода се увеличава при по-груби 
повърхности.

Време за съхнене При +20 ° C и 65% относителна влажност Caparol AquaSperrgrund може да бъде бо-
ядисан след около 12 часа, а IsoDeck след 4 - 6 часа. При по-ниски температури и 
по-висока влажност на въздуха трябва да се вземат предвид по-дългите времена на 
сушене.

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 848. Издание февруари 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 Акрилна дисперсия, титаниев диоксид, силикати, пълнители от силиций и калцит, 
вода, добавки.

Пределна концентрация 
на ЛОС 

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

Структура на покритието Зони с нормално никотиново замърсяване:
Нанасея се обилнен и равномерен слой IsoDeck, разреден макс. с 5% вода. Нанася се 
върху повърхности с висок контраст. Нанесете грунд от OptiGrund E.L.F. или CapaSol 
LF. Нанесете грунд за грундиране на Caparol AquaSperrgrund или Caparol-Haftgrund 
върху различно абсорбиращи основи.

Ако IsoDeck се използва като грунд се разрежда с 5-10% вода.

Зони с тежки петна от никотин, сажди или мазнини:
Почистете основата с Caparol AquaSperrgrund, неразреден. След като изсъхне напъл-
но (най-малко 12 часа), нанесете един или два слоя с IsoDeck, разреден с макс.  5% 
вод



        СЪВЕТИ
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