
Capadecоr®StuccoDecor 
Wachsdispersion 

Специален восък за защита и подобряване на 

нюансите на покритите с StuccoDecor DI LUCE 

повърхности

Техническа карта 563

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Восъчна дисперсия, която придава блясък на повърхностите.

Характеристики • Прозрачен и без мирис
• Дифузия и добра абсорбционна способност
• Тестван AgBB

Опаковка 0.500kg

Съхранение Минимум 12 месеца.
Да се съхранява на прохладно място без замръзване, по възможност не под 5 °С и не
над 35 °С. Отоворена кутия се съхранява непременно без достъп на въздух в нея и
плътно затворена, за да се предотвратят образуването на бучки и частично засъхване.

Степен на гланц Гланц

Цвят Прозрачен

Технически данни • Плътност: ca. 1,45 g/ml.

Допълващи продукти • StuccoDecor Di Luce
• Stucco Satinato
• Calcino Romantico
• Ефектни пигменти Capadecor Switch Lagoon/Switch Desert

интериор 1 интериор 2 интериор 3 екстериор  1 екстериор 2

+ + о - -

(-) не се препоръчва/  (о) препоръчва се при определени условия/  (+) препоръчва се

Съвместимост съгласно 
техническа карта № 606
Определяне областите на 
приложение

Основа Восъчна диспесия 

Бележка Възможно е замърсяванията с оцветяващи течности като например кафе, червено вино,
кетчуп и др. да не може да се отстранят без остатък от повърхността въпреки третирането с 
парафинова дисперсия StuccoDecor.
Успехът при почистването зависи съществено от времето на действие на замърсяването.



Техническа карта 563

Препоръчителни основи Продуктът се прилага само върху повърхности, покрити с StuccoDecor DI LUCE.

Нанасяне Да се осигури достатъчно за изсъхване на повърхността. Подлежащите на
обработване площи следва да се оставят да се втвърдяват минимум 2 дни след
завършването без да се импрегнират. Преждевременното обработване може да
доведе до обезцветяване.

Неразреденият материал се полага с цялата площ на венецианска маламашка
пестеливо по повърхността. Излишният материал се отстранява незабавно с
маламашката. След изсъхването се полира евентуално с мека кърпа (не се използва
машина за полиране).
При използването на ефектни пигменти във ваксата винаги се работи мокро-в-мокро,
за да се предотврати образуването на ръбове.

Инструменти Венециански первази или двустранно острие с прибиращо се острие. Почистете с 
вода и сапун веднага след употреба. По време на употреба се изисква също периодич-
но почистване.

Условия за обработка Долна граница на температурата при полагане: +10 °С на въздуха и основата.
От кутията се взема само толкова материал, колкото може да се положи в отвореното 
време за работа. Засъхнал материал се изхвърля.

Време за изсъхване При температура от +20 ºС и относителна влажност на въздуха от 65% изсъхва на
повърхността си след около 12 часа. След 3 дни материалът е изсъхнал в дълбочина
и издържа на натоварване.

        СЪВЕТИ

Съвети за безопасност Неговата течност и изпарения са запалими. Силно дразнещо за очите. С дълготрайни 
токсични ефекти върху водните организми. Повтарящата се експозиция може да нака-
ра кожата да изсъхне или да се напука. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
Да се пази от огън / нажежени предмети. - Забранено е пушенето. Да не се вдиш-
ват парите / аерозолите на продукта. Избягвайте контакт с очите, кожата и облеклото. 
Да се използва само на открити пространства или в добре проветрени помещения. 
Избягвайте разливане в околната среда. В случай на лечение: Изплакнете устата.

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Разход Върху StuccoDecor Di Luce: прибл. 10 g/m2

Върху Stucco Satinato: прибл. 30 g/m2

Върху Calcino Romantico: прибл. 60 g/m2

Бележка За да се приложи продуктът към други техники за моделиране, трябва предварително 
да се проведат тестове за съвместимост.

Подготовка на материала Материалът е готов за полагане.

Употребата на ефектни пигменти е подходяща само върху материалите StuccoDecor
Di Luce и Stucco Satinato. За тази цел желаното количество от ефектни пигменти се
смесва директно със Stucco Decor Wachsdispersion и се разбърква добре до
получаване на хомогенност.
Моля обърнете внимание, че възможно да се получи временно образуване на прах.
Поради това при по-големи количества на ефектен пигмент следва той да се добавя
на два пъти във восъка с разбъркване

Време за обработка В зависимост от естеството на поддържащия слой отвореното време за работа е 15-20 
минути. 
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Техническа информация 563. Издание юли 2016 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

Депониране Само празна опаковка може да бъде рециклирана. Течният скрап се изхвърля като бои 
на водна основа, сух скрап от материали като сухи бои 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

        СЪВЕТИ

Състав Вода, алифатни добавки.

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Инструкции StuccoDecor Wachsdispersion не осигурява защита при пряк контакт с вода, мазнини, 
киселини, катран, кофеин или вещества, съдържащи пигменти. Лекото замърсяване 
може да се елиминира с гореща вода и с почистващи препарати (с неутрален РН).
Сертификати
AgBB, при съвместно прилагане с StuccoDecor DI LUCE


