
Capadecor VarioFloc

Декоративно многоцветно покритие за интериорни 

повърхности

Техническа карта 878

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Многоцветно, леко структурно, високоякостно покритие за интериор. Особено подхо-
дящо за използване на големи площи като офиси, приемни зали, коридори и др.

Характеристики •  Копринено-матов вид
•  Екологично чисто; водоразтворимо; без мирис
•  Без разтворители
•  Не избелява
•  Лесен за почистване
•  Клас 2 устойчивост на мокро триене по DIN EN 13 300
•  Негоримо по DIN 4102, А2 (сертификат за проверка № PZ-Hoch-03019)

Основа Дисперсия на синтетична смола

Опаковка 15l

Цвят Дизайн + Предварително покритие с Malerit E.L.F. тониран в цвят
VarioFloc Nr. 100:  CC Madeira 14; 3D Caramel 115; CC Savanne 15; 3D Melisse 20
VarioFloc Nr. 101:  CC Mais 14; 3D Soja 20; 3D Hell-weiß; 3D Melisse 10
VarioFloc Nr. 102:  3D Verona 55; CC Amazonas 16; 3D Soja 20; 3D Jade 60
VarioFloc Nr. 103:  3D Onyx 200; 3D Caramel 115; 3D Soja 20; 3D Hell-weiß
VarioFloc Nr. 104:  3D Aprico 110; 3D Onyx 170; 3D Caramel 115; CC Kiesel 14
VarioFloc Nr. 105:  3D Lazur  90; 3D Coelin 55; 3D Hell-weiß; 3D Pacific 25
VarioFloc Nr. 107:  3D Hell-weiß; 3D Melisse 25; CC Havanna 16; 3D Melisse 10
VarioFloc Nr. 108:  3D Pacific 20; 3D Moos 25; CC Muskat 15; 3D Astra 20

Степен на гланц Копринен мат

Съхранение На прохладно, защитено от замръзване. Отворените опаковки да се съхраняват плът-
но затворени.

Технически данни Плътност: ок. 1,00 g/cm3
Дифузия на водни пари: sdH2O: ок. 0,10 m



Техническа карта 878

Обезвреждане Да се предават за рециклиране само празни опаковки. Течните останки да се третират 
като бои на водна основа. Твърдите остатъци – 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

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При попадане в очите да се измие 
незабавно с вода. Да не се вдишват аерозолите. Не допускайте попадане във водоиз-
точници или в почвата.

Съвети за сигурност
(Състояние към момента на 
отпечатване)

Техническа информация 878. 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

Предварителна подготовка Боядисване с Malerit E.L.F.

Подходящи основи Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти и без разделящи субстанции.

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на материала VarioFloc се разбърква добре с подходяща дървена бъркалка. Не използвайте елек-
трически инструмент.

Изграждане на покритието За да се избегнат ивици, покритието да се полага „мокро в мокро” на една и съща 
повърхност. При използване на Caparol-Tiefgrund TB осигурете проветрение на по-
мещенията заради съдържанието на разтворител. А при места, където това е невъз-
можно или не е желано, използвайте AmphiSilan-Putzfestiger, който е практически без 
мирис

Междинно покритие: Нанесете Malerit E.L.F., съгласно избрания цвят VarioFloc (виж. 
таблицата горе) След изсъхване (около 12 часа), нанесете VarioFloc без разреждане с 
подходящ уред за разпръскване. Материалът да се полага равномерно за избягване 
на петна от натрупване. За свързани повърхности да се използва материал от еднаква 
партида.

Разход Около 200 ml/m². Точният разход се определя чрез пробно нанасяне

Условия на обработка Минимална температура и влажност на въздуха: +8. При температура + 20°C и 65% 
влажност на въздуха след 4 - 6 часа повърхността е суха. Пълно изсъхване настъпва 
след 3 дни. При по-ниски температури и по-висока влажност времето се удължава.


