
Capadecor Vario Finish Matt/
Seidenmatt

Защитна запечатка за системата VarioChips

Техническа карта 907

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Защитно финишно покритие за VarioChips.

Характеристики •  E.L.F. продукт
•  Тиксотропна
•  VarioFinish Seidenmatt устойчив към миещи средства
•  Лесна за нанасяне
•  Светлоустойчив
•  Устойчивост на мокро триене клас 2 (за VarioFinish Matt) по DIN EN 13 300
•  Устойчивост на мокро триене клас 1 (VarioFinish Seidenmatt) по DIN EN 13 300

Цвят Прозрачен

Свързващо вещество Полимерна дисперсия по DIN 55945

Съхранение На прохладни, защитени от замръзване места.

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на основата Основите трябва да са сухи, чисти и без разделящи субстанции.

Начин на полагане Материалът се нанася с валяк или четка. Нанесете VarioFinish Мatt или Seidenmatt 
равномерно по цялата повърхност по метода „мокро в мокро”. Матовият вид на проду-
кта подчертава визията на чипсовете.

Изграждане на покритието Препоръчва се за помещения с неблагоприятно падаща светлина по повърхностите 
(крие дефекти). Някои от дизайните съдържат слюда, за добра визия да се запечатат 
с VarioFinish Seidenmatt.

Разход Ок. 130 ml/ m2 за слой. Точният разход се определя с пробно нанасяне.

Условия за полагане Минимална температура на основата и въздуха: +5° С. При температура +20° C и от-
носителна влажност на въздуха 65% след 4 часа покритието е повърхностно сухо. При 
по-висока влажност и ниски температури времето се удължава.



Техническа карта 907

Обезвреждане За рециклиране се дават само празни опаковки. Течните остатъци да се третират като 
бои на водна основа, а сухите като битов отпадък. 

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

Съхранявайте на недостъпни за деца места. При попадане в очите незабавно измийте 
с вода. При нанасяне чрез разпръскване не вдишвайте аерозола. Не се допуска по-
падане във водоизточници и почва. При нанасяне осигурете добро проветрение на 
помещението.

Съвети за сигурност
(Състояние към момента на 
отпечатване)

Техническа информация 907. Издание август 2012г.
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

Почистват се с вода, веднага след приключване на работа.Инструменти

Гранична стойност допус-
тима от ЕС за съдържание 
на ЛОС

Продуктът е от категория (кат. А/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа максимум 1g/l.

Състав Полиакрилатна смола, силициев диоксид, вода, присадки, консерванти.


