
Capadecor Rost Effekt

Комплект интериорни бои, създаващи ефект на 

ръжда

Техническа карта R73

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Вътрешна боя. Неравномерно нанесени нюанси предизвикват появата на ръжда. 
Използва се като декоративен материал и може да създадат интересни интериорни 
детайли. Много лесен за използване.

Характеристики • Слаба миризма
• Водоразтворим
• Лесен за почистване
• Лесен за нанасяне

Опаковка 1l / 0,5l

Цвят Palazzo 125 / Papaya 65 

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

Технически данни Плътност 1,33 g/cm³ (кафяв) / 1,28 g/cm³ (оранжев)

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи Основата да е чиста, без прах и наранявания. Да се обработи с Capricol Tiefgrund.

Подготовка на основата Предварително подготвената основа се боядисва в бяло. Преди нанасяне на двата 
оттенъка, сместа се разклаща енергично. Двата цвята в комплекта се прилагат после-
дователно върху основата, с помощта четката, след което се размазват един в друг. 
Изберете количеството на всеки цвят според предпочитанията си. В зависимост от 
вашите предпочитания, цветовете са нанасят вертикално, хоризонтално или напреч-
но. Почистването на инструментите се извършва чрез измиване с вода веднага след 
употреба.

Разход Прибл. 100-120 ml / m², за покриване на гладки повърхности. На структурираните по-
върхности потреблението ще се увеличи. Точната консумация се определя чрез взе-
мане на проби.

Разреждане Продуктът не се разрежда.

Условия на обработка Минимални температури за нанасяне + 5 ° C



Техническа карта R73

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 отпа-
дъци и отпадъци от разрушаване като общински или битови отпадъци.

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 R73. 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 пулверизацията. Да се използва само в добре про-
ветрени помещения. По време на употреба е забранено да се яде и пие, както и да се 
пуши. 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 макс. 30g/l


