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Capadecor® Diamonds
Sädelevad efektpigmendid õhukesekihiliseks, katvaks ning
läbipaistvaks viimistluseks siseruumides "Diamante"
dekoratiivtehnikas

Tootekirjeldus

Sädelevad efektpigmendid Capadecor seinalasuurides ning teistes täiendavates toodetes
kasutamiseks. Efektpigmente kasutada ainult sisetingimustes.

Kasutusala

■ Kuivpigment sisetingimustesse
■ Sädelev efekt ka koos mattide toodetega
■ Individuaalselt doseeritav kuni max 3%

Omadused

75 gPakendi maht

■ Hõbedane
■ Kuldne

Värvitoonid

Jahedas, kuivas, kaitsta külma eest. Suletud originaalanumas säilib vähemalt 2 aastat.Säilitamine

■ ArteLasur
■ ArteDolce
■ ArteVelvet
■ DecoLasur Glänzend
■ DecoLasur Matt
■ Capadecor VarioPutz
■ Calcino Romantico
■ Stucco Satinato
■ PremiumColor
■ PremiumClean
■ ICONS Silkfinsh
■ ICONS Mattfinish

Täiendavad tooted

sees 1 sees 2 sees 3 väljas 1 väljas 2
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(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Kasutusalade definitsioon tehnilise
infolehe nr 606 järgi

Töötlemine

Järgida kasutatavate toodete tehnilisi informatsioone.Aluspinna ettevalmistamine

Täiendavale tootele lisada max 3 % Capadecor Diamonds efektpigmenti.

Calcino Romantico korral peab segu enne kasutamist ca 2-3 päeva seisma, et taastuks materjali
pahtlilaadne konsistents. Segu valmistamisel ei tohi Calcino Romanticot liiga kaua ja kiirelt segada.
Soovituslik segamisaeg on 1 min kiirusel 400 pööret minutis.

Segamisvahekord
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Efektpigmendi Capadecor Diamonds pealekandmisel järgida järgmiste toodete tehnilisi
informatsioone:

Pealekandmise meetod

■ ArteLasur
■ ArteDolce
■ ArteVelvet
■ DecoLasur Glänzend
■ DecoLasur Matt
■ VarioPutz
■ Calcino Romantico
■ Stucco Satinato
■ PremiumColor
■ PremiumClean
■ ICONS Silkfinish
■ ICONS Mattfinish

Efektpigmentide pealekandmisel, eriti ülalnimetatud katvate toodete korral, tuleb jälgida, et jätkukohad
töödeldakse võimalikult suure ülekattega rulliga märg-märjale meetodil. Värvitud pinna ületöötlemine,
nt harja või rulliga, ei ole vajalik ning see võib pealispinna optikat rikkuda. Kui kasutada efektpigmente
heledates värvitoonides katvates toodetes, siis võib sädelev efekt nõrgemini esile tulla kui tumedate
värvitoonide korral. See võib muuta ka läikeastet.

Kasutades efektpigmente Caparol ICONS värvidega, siis võib pinnale jääda tugevam rullistruktuur.

Capadecor Diamonds efektpigmente kasutada ainult lõppviimistluskihis.

Tooted, millele lisatakse Capadecor Diamonds efektpigmente, tuleb nädala jooksul pinnale kanda.
Vastasel juhul ei saa garanteerida, et sädelev efekt seisnud tootes säilib.

Töötlemisaeg

Tööriistad puhastada pärast kasutamist vee ja seebiga.Tööriistade puhastamine

Capadecor efektpigmente tarnitakse pulbrina. Pigmente tuleks ettevaatlikult käsitleda, kuna vastasel
korral ei saa välistada tolmu teket.

Tähelepanu

Tähelepanu

Arsti poole pöördudes näidata toote pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kasutada
P2 tolmufiltrit.

Tähelepanu!

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad anumad. Utiliseerida vastavalt kehtivatele eeskirjadele.Jäätmekäitlus

Polüester, epoksiidvaik, metallpigmendid.Koostis

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee
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