
Capadecor VarioPutz

Многоцветно, матово и икономично покритие с многоцветни 

частици за интериорна употреба, нанасяне с валяк или 

пулверизация 

Техническа карта 868

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Многоцветно, високоустойчиво на триене покритие за интeриорна употреба. Особено 
подходящо за офиси, коридори, стълбища, както и за жилищни помещения, училища, 
клиники и др.

Характеристики •  На водна основа
•  Светлоустойчиво
•  Много добро почистване
•  Устойчив на механично натоварване
•  Негоримо по DIN 4102, А2 (акт на изпитване № PZ-Hoch-03018)
•  Изглежда като фина минерална мазилка
•  Готово за употреба; без предварителна подготовка
•  Лесно за нанасяне, с валяк или чрез пулверизация
•  Лесно за поправки

Опаковка 12,5 kg

Цвят Прозрачна дисперсия с цветни частици.
Внимание: За всеки дизайн на VarioPutz е необходимо предварително покритие от 
Caparol Putzgrund, тониран в цвят по ColorExpress-Kollektion „CD VarioPutz.
Номер на дизайните:
VarioPutz Nr. 13, VarioPutz Nr. 14, VarioPutz Nr. 19, VarioPutz Nr. 21, VarioPutz Nr. 23, 
VarioPutz Nr. 25, VarioPutz Nr. 27, VarioPutz Nr. 29, VarioPutz Nr. 30, VarioPutz Nr. 31, 
VarioPutz Nr. 32, VarioPutz Nr. 35, VarioPutz Nr. 41, VarioPutz Nr. 49, VarioPutz Nr. 51, 
VarioPutz Nr. 53, VarioPutz Nr. 55.

*Дизайните 31, 32, 35, 41, 49 и 51 съдържат блестящи чипсове, чийто ефект се проявя-
ва само на пряка слънчева светлина.

Основа Полимерна дисперсия

Степен на гланц Мат

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

Технически данни Дифузия на водни пари: sd H2O: ок. 0,10 m.
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Подходящи основи Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти и без наличие на разделящи субстанции.

Подготовка на основата Структурни основи: Нанасянето на  VarioPutz върху структурни или стъклофибърни 
тапети, както и върху леко структурирани основи може да стане след нанасяне на 
CaparolPutzgrund като структурата на основата ще остане. Може да се наложи повтор-
но нанасяне на VarioPutz.

Основи от строителни разтвори от групите Р ІІ и Р ІІІ: Върху здрави, нормално попи-
ващи основи се нанася без предварителна подготовка. Върху силно порьозни основи 
и силно попиващи такива да се нанесе грундиращо покритие от OptiGrund E.L.F. или 
CapaSol LF.

Основи от група Р IV: Гипсовите основи да се шлайфат, обезпрашат и да се нанесе 
Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Нормално попиващи повърхности 
с Caparol-Haftgrund или Putzgrund 610.

Гипсфазер: Грундиране с Caparol-Haftgrund или Putzgrund 610.

Гипскартон: Шпаклованите части да се шлайфат, обезпрашат и грундират с Caparol-
Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Нормално пиещи повърхности се грундират 
с Caparol-Haftgrund или Putzgrund 610. Върху основи, засегнати от петна от вода и 
други водоразтворими пигменти, се нанася Caparol AquaSperrgrund.

Бетон: Премахнете всякакви остатъци от разделящи вещества и шлайфане, след това 
грундирайте с Caparol-Haftgrund или Putzgrund 610.

Покрития със слаба носеща способност: Премахнете компрометираните участъци и 
обработете с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Повърхности, засегнати от плесен: Почистете заразените места с вода и четка, след 
това измийте добре. Почистената повърхност се обработва с Capatox и се оставя да 
изсъхне.

Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини: Никотинови петна, сажди 
и мазнина почистете с вода и миещ препарат, след това оставете да изсъхне. Петна от 
вода почистете на сухо с четка. След това нанесете Caparol AquaSpergrund.

Малки дефекти: Малките дефекти по основата се отстраняват посредством Caparol- 
Akkordspachtel в съответствие с инструкцията на производителя и при необходимост 
се грундира предварително

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Начин на нанасяне Нанасяне с валяк: Разбъркайте VarioPutz с механична бъркалка на ниски обороти. 
Нанася се неразредена с дългокосмест валяк обилно и равномерно по метода „мокро 
в мокро”. Предварително валякът трябва да е добре напоен с материал. След 10-15 
минути от първоначалното нанасяне материалът засъхва повърхностно, което позво-
лява допълнително структуриране на частиците с четка с мек косъм.

Подходящи валяци:
Производител Rotaplast
Rotastreif 13
Triplegold 12
Нанасяне с пулверизация: Разбъркайте VarioPutz. В подходяща машина за полагане 
след пулверизиране няма последваща обработка.

Подходящ инструмент:
Воронкообразен пистолет
Дюза: 4-5 mm
Налягане на въздуха: 2,5 – 3,5 bar
Почистете инструментите веднага след работа, с вода.
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        ПРИЛОЖЕНИЕ

Оформяне на покритието Равномерно нанесете Caparol Putzgrund, тониран в цвета, съответстващ на избрания 
дизайн VarioPutz. В случай на слабопиещи основи, може да се наложи нанасяне и на 
два слоя Putzgrund.

Условия за полагане Минимална температура на въздуха и основата+5 °C.
Време за съхнене:
При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % след 6-8 часа покри-
тието е повърхностно сухо. Пълното изсъхване настъпва след 1-2 дни. При по- ниски 
температури и по- висока влажност времето се увеличава.

Бележка За избягване на петна от разнотония при големи повърхности използвайте продукти 
от едни и същи партидни номера. При използване на Caparol-Tiefgrund TB осигурете 
проветрение на помещенията заради съдържанието на разтворител. А при места, къ-
дето това е невъзможно или не е желано, използвайте AmphiSilan-Putzfestiger, който 
е практически без мирис.

При работа с шпакловъчни маси на гипсова основа заради продължителното въз-
действие на влагата може да се получи подпухване, осоляване или мехури. Затова 
е необходимо при работа да се осигури бързо изсъхване с достатъчна вентилация и 
необходима температура.

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 не-
забавно с вода. При нанасяне с машина да не се вдишва. Да не се допуска попадане 
в канализацията, водоеми или в почвата. Допълнителна информация има в Листа за 
безопасност..

Съвети за сигурност
(Състояние към момента на 
отпечатване)

Техническа информация 868. Издание май 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

Разход Разход при нанасяне с валяк: Ок. 350 g/m2, точният разход се определя на място чрез 
нанасяне на пробно покритие.
Разход при пулверизация: В зависимост основата ок. 800-1100 g/m2, точният разход 
се определя на място чрез нанасяне на пробно покритие


