
Capadecor Arte Fino

Боя с перлен ефект с добавка на фин кварцов пясък 

за интериорни помещения

Техническа карта R86

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Дисперсионна боя за интериорни помещения, с перлено-копринени отблясъци и до-
бавка на фин кварцов пясък. Използвана като декоративен материал създава фини 
покрития с неповторим ефект.

Характеристики • Екологичен продукт на водна основа
• Компютърно тониране посредством системата ColorExpress
• Лесна за нанасяне

Опаковка 1,25l; 2,5l

Съхранение На сухи, прохладни места, предпазена от замръзване и преки слънчеви лъчи. 

Технически данни Плътност: 1.08 g/cm³ 

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи Основата трябва да е чиста, със сцепление и без разделителни вещества. Силно аб-
сорбиращите подслоеве се грундират с Caparol Tiefgrund. 

Подготовка на основата Моля прочетете техническа карта № 650 „Основи и подготовката им”  с оглед опреде-
ляне  съвместимостта на продукта с различните подслоеве и специалната им подго-
товка. 

Нанасяне Предварително подготвената основа трябва бъде боядисана в бяло с Weissgrund или 
Haftgrund EG, като преди нанасяне боята се разбърква енергично. По време на нана-
сянето сместа трябва да се разбърква периодично. Добре разбърканата боя се нанася 
върху добре подготвения и напълно сух основен слой, върху площ от приблизително 
1-2m2. Малко след нанасяне, повърхността се изчетква леко с цел моделиране и под-
реждане на кварцовия пясък. 
В зависимост от предпочитанията боята се нанася с четка вертикално, диагонално 
или напречно. На финалната фаза повърхността се изчетква със същите движения, 
както при нанасяне. Инструментите се почистват чрез измиване с вода и евентуално 
сапун, веднага след употреба.

Разреждане Продуктът не се разрежда.

Допълващ продукт Weissgrund, Haftgrund EG

Съдържание Титаниев диоксид, етандиол, амоняк, етаноламин, вода, добавки, консерванти.
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Инструменти Нанася се с четка

Бележка Тази информация се основава на най-новите технически проучвания, както и на на-
шия опит. Поради разнообразието от основи и специфичните условия на мястото на 
полагане, клиентът е длъжен да провери дали нашите материали отговарят на целта 
на употреба и зададените изисквания.

        СЪВЕТИ

Съвети за безопасност Да се съхранява на места недостъпни за деца. Може да предизвика алергична ре-
акция Продуктът попада в обхвата на Регламент (ЕС) 528/2012 относно биоцидите. 
Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

Съдържание: 1,2-бензизотиазол-3 (2Н)-он, реакционната маса на 5-хлор-2-метил-1,2-
тиазол-3 (2Н)-он и 2-метил-1,2-тиазол-3 (2H) -он 

Цвят Цветовете на Arte Fino са разработени в съответствие с палитрата Caparol 3D System-
plus, но може да се различават от оригиналните цветове поради перления ефект на 
продукта. Поради което съвпадението между цветовете в палитрата 3D System-plus и 
цветовете, получени при тонирането не може да бъде гарантирано, тъй като техният 
характер е ориентировъчен.
Перленият ефект на цветовете може да бъде повлиян от промяната на ъгъла на гле-
дане, както и от вида, обхвата и ъгъла на падане на светлината. Поради тази причина 
препоръчваме на място да бъде извършено пробно полагане.
Перлено бяла. Въпреки че някои цветове може да се предлагат само в определени 
нюанси тониране във фабриката, Capadecor Arte Fino може да се тонира посредством 
компютърната система за тониране ColorExpress в следните цветове.

Нюанси от палитрата 3D-System plus:

Amber 60
Arctis 85
Ceramic 30
Citrus 55
Coelin 90
Curcuma 120
Curry 55
Ferro 60
Flamenco 15
Flamenco 55
Ginster 55
Ginster 90

Marill 60
Melisse 40
Mint 55
Moos 85
Oase 80
Onyx 50
Onyx 70
Pacific 55
Pacific 80
Palazzo 150
Palazzo 55
Palazzo 85

Grenadin 60
Hellweis
Jade 110
Jade 80
Jura 55
Lago 120
Lago 90
Lavandei 110
Lavandei 20
Lavendel 115
Lazur120
Marill 55

Степен на блясък Копринен гланц

Разход Около 120 мл/m2, за покриване на гладки повърхности. Разходът се увеличава при 
полагане върху грапави повърхности. Точният разход се определя чрез тестване.

Работни условия на пола-
гане

Температурен диапазон за обработка и сушене: +5°C за носещата повърхност и въз-
духа.
Съхнене: При стайна температура от около + 20°C и максимална влажност 65%, из-
съхва на повърхността след 6-8 часа, а напълно изсъхва след 24 часа. При по-ниски 
температури и висока влажност
времето за сушене се увеличава.

Papaya 30
Papaya 60
Patina 60
Pinie 120
Pinie 55
Rose 55
Rose 50
Saphir 55
Saphir 60
Siena 50
Siena 45
Siena 55

Siena 85
Tundra 90
Velvet 55
Velvet 60
Verona 120
Viola 50
Viola 55
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Депониране Съдържанието и опаковката се изхвърлят в съответствие с местните, регионалните, 
национални и международни разпоредби.

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 R86. Издание юни 2022 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

Гранична стойност за съ-
държанието на ЛОС

за този продукт (категория A/b): 100 гр/л (2010). Този продукт съдържа <1 гр/л ЛОС.


