
Capadecor Stucco Satinato

Дисперсионна основа за създаване на сатенирани 

повърхности, за интериор

Техническа карта 562

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Дисперсионна маса за раздробяване на интериора.

Характеристики • Лесна обработка
• Характерна визия
• Интензивни нюанси
• Икономична и безопасна техника на приложение
• Сертификат AgBB

Опаковка 2,5l, 5l

Съхранение На хладно, без замръзване

Степен на гланц Мат

Цвят Бял.
Може да се тонира по картел 3D

Технически данни • Устойчивост на мокро триенеКлас 2 съответства  DIN 53778
• Плътност: прибл. 1.25 g / ml.
• Еквивалентът на дифузия на дебелината на въздушния слой sd стойност: прибл. 0.12 m

Допълващи продукти • Akkordspachtel fein
• Indeko-plus
• Caparol Feinroll

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчителни основи Да са устойчиви на натоварване, да нямат замърсявания или слоеве с намалено сце-
пление и да са перфектно сухи. Може да се нанася върху вътрешни повърхности на 
минерални мазилки в PII, PIII строителни разтвори, гипсови мазилки и гипсови осно-
ви, гипсокартон и бетонови повърхности.

Подготовка на основата Всички основи, които са изложени на пряка естествена светлина трябва да бъдат 
предварително грундирани с Caparol Haftgrund. След това повърхностите се обработ-
ват с Akkordspachtel, за да се постигне повърхност Q4. Почиства се и се нанася грудн 
CapaSol LF.

Поддържащите слоеве, които отговарят на изискванията за качество Q4, могат да бъ-
дат завършени с боя Indeko-plus. Основното условие е продуктът Indeko-plus да се 



Техническа карта 562

Инструменти Почистете с вода, веднага след употреба. 

Техническа информация 562. Изданиефевруари 2018г.
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

Условия за обработка Минимална температура на нанасяне: + 5°C на въздуха и основата

Време за изсъхване Повърхностно сухо е след ок. 30 до 60 минути при + 20 ° С и относителна влажност 65%. 
Напълно суха след 1-2 дни. При по-ниски температури и по-висока влажност времето 
за сушене се удължава.

Депониране Само празна опаковка може да бъде рециклирана. Течните остатъци се деинфектират 
като скрап от бои на водна основа, сухите се деинфектират като сухи бои или като до-
макински боклуци.

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

        СЪВЕТИ

Съвети за безопасност Да се съхранява в недостъпни за деца. Шлифовъчните работи ще използват P2 фил-
три. Осигурете подходяща вентилация по време на полагане и изсушаване на про-
дукта. Избягвайте ядене, пиене и пушене, докато използвате продукта. При контакт 
с очите или кожата веднага да се измие с вода. Да не се изпуска в канализацията, 
водата или почвата. Допълнителна информация: Вижте информационния лист за без-
опасност.

Състав Полиакрилатна / поливинилацетатна смола, минерални пълнители, вода, добавки, 
консерванти (метил- / бензизотиазолинон).

Разход Прибл. 80-100 ml/ m2 /слой. Точните стойности на консумация се установяват чрез 
вземане на проби.

Бележка Съвети за почистване и поддръжка: Повърхността на Stucco Satinato може да има 
някакъв кадифен ефект. Обикновено зависи от цвета на продукта. Всеки опит за по-
чистване трябва да бъде предварително тестван върху изпитвателна повърхност. 
Гланцираните зони в резултат на почистване не могат да бъдат премахнати.

Нанасяне Stucco Satinato трябва да се хомогенизира добре преди употреба, за да се избегне 
прилепване на нехомогенизирания материал към ръба и дъното на опаковката. Това 
може да се направи ръчно или с електрически миксер с ниска скорост. Когато се при-
лага чрез техники на заплитане, Stucco Satinato се нанася на тънък слой с помощта 
на шпатула. Външният вид на повърхността може да се променя индивидуално чрез 
промяна на работната техника.

Внимание: Много е важно да се избягват следи от раздробяване. Нанесете само мате-
риала върху работния инструмент, тъй като той може да бъде обработен преди сушене. 
Избягвайте изсушаването на материала на работното съоръжение.

прилага със специалния валяк Caparol Feinroll. Когато се използват други видове 
инструменти, поддържащата структура (след нанасяне на слой 2 на Stucco Satinato) 
остава видима и трябва да бъде покрита с допълнителни дистанционни елементи.


