
Capadecor ArteVelvet

Интериорно лазурно покритие със светли частици

Техническа карта 913

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Много атрактивен лак за стени, специално създаден за вътрешни стени.
Част от лака представляват светли частици, които не се смесват след оцветяване с 
други пигменти създаващи, висококачествени светли повърхности, с много изтънче-
на визия на цветовете.

Характеристики • Водоразредим, със слаба миризма 
• Лесно нанасяне 
• Индивидуална визия

Опаковка 2.5l

Съхранение На прохладни места, предпазен от замръзване. Съхранявайте опаковките плътно за-
творени. 

Степен на гланц Матово-копринен, след изсъхване 

Цвят Безцветен, със светли частици.

Arte Velvet може да се оцветява в ColorExpress според палитрата Caparol 3D System 
plus. Трябва да се знае, че цветът на лака може да е различен при нанасяне на стена, 
в сравнение с оригиналния 3D цвят, поради полупрозрачното му естество, метода на 
нанасяне, дебелината на съответния слой и цвета на основата. 

Технически данни Устойчивост на мокро триене клас 2

Допълващи продукти DecoGrund 
ArteTwin

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчителни основи Стени и тавани с гипсово покритие и готови за нанасяне мазилки от група хоросани PIV, 
гипскартон и интериорни гипсови строителни плоскости. Повърхностите трябва да са сухи, 
чисти и без разделителни вещества. 
Алкалните основи не са подходящи за покритие с Capadecor Arte Velvet и трябва да бъдат
подготвени за това. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, алинея 3.



Техническа карта 913

Подготовка на основата При подготовка на основите, моля вижте техническа карта № 650.
Грапавите повърхности, стените от гипс картон, както и стените и таваните, изложени на 
странично падаща светлина, първо трябва да се подготвят според клас на качество Q4. 
След изсъхване на междинния слой, повърхността се шлайфа с абразивна хартия с голе-
мина на гранулите P200-240. За изравняване на абсорбционната способност и за фиксира-
не на праха, повърхността се грундира с CapaSol LF.
Върху повърхностите, отговарящи на качество Q4, както е описано в ”основен слой”, могат
директно да бъдат покрити с Capadecor DecoGrund.

Нанасяне Основен слой:
Като грунд Cadecor DecoGrund (разреден с 10% вода) се нанася върху повърхността с 
мече, в цвета на крайния слой и се завършва с четка.

Краен слой:
Arte Velvet се нанася с мече с къс косъм, без удължаваща дръжка, с къси движения на-
пред – назад. Arte Velvet може да се нанася и с четка. След кратко време на изпръхване, 
(би трябвало да са мокри само издадените над повърхността частици), повърхността се 
завършва с маламашка ArteTwin, при което светлите частици от Arte Velvet могат леко да 
се начупят и да придадат на повърхността допълнителна красота.

Важно:
Ако след крайния слой, повърхността изглежда много неравномерна, нанасянето на 
втория слой ще изравни оптичната визия. Тъй като това би трябвало да се счита като не-
разделна част от придаденото качество на повърхността, препоръчваме на място на се 
извърши проба.

Разход Около 160 – 180 ml/m2/слой. Точните разходни норми се определят с проба. 

Депониране Обезвреждат се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат 
в пунктове за събиране на стари бои/лакове, сухите остатъци от материала – като стро-
ителни отпадъци, като битови отпадъци.

        СЪВЕТИ

Сертификати Тестване устойчивостта на дезинфектанти:
- Устойчив на дезинфекция с разтвори на водна основа

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

При температура между +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, продуктът изсъхва 
на повърхността след около 4 часа.

Инструменти Веднага след ползване, с вода и сапун.

Съвети за безопасност Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се използва на открито и в поме-
щения с добра вентилация. Да се избягва хранене, пиене или пушене по време на 
употреба на продукта. При контакт с очите или кожата, измийте веднага с вода. Да не 
се изхвърля в канализацията. Не се допуска изпускане в околната среда. инструмен-
тите се измиват веднага след ползване с вода и сапун. Да не се вдишват изпарения от 
продукта. Използвайте комбинирани защитни филтри A2/P2.

Съдържа: 1,2-бензизотиазол-3 (2Н), 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Може да предизвика 
алергична реакция.
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Техническа информация 913. Издание февруари 2016г.
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

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

Пределна концентрация на 
ЛОС

за този продукт (Кат. A/l): 200 g/l (2010). Продуктът съдържа >50 g/l ЛОС.


