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Capadecor
ArteTwin Effect Gold/Silber
Novost – tehnika efektnega nanosa z gladilko za notranje
površine.

Opis izdelka

Z efektnim nanosom ArteTwin Effect oplemenitimo površine, že obdelane z osnovno maso
ArteTwin tako, da oblikujemo poudarke v zlatem ali srebrnem kovinskem sijaju ali da premažemo efekt
po vsej površini.

Predvidena uporaba

■ Se redči z vodo
■ Gotovi izdelek za neposredno vgradnjo
■ Prijazen do okolja in skoraj brez vonja
■ Poveča sposobnost za čiščenje

Lastnosti

Disperzija akrilata.Osnova materiala

2,5 lPakiranje/velikost embalaže

Beloprozorna masa s sijajnimi pigmenti v srebrnem ali zlatem odtenku in belimi delci.Barvni toni

Kovinski svilnati sijaj.Stopnja sijaja

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Odprto embalažo shranite tesno zaprto.Skladiščenje

■ ArteTwin BasicDopolnilni izdelki

znotraj 1 znotraj 2 znotraj  3 zunaj 1 zunaj 2

 +   +  ○ – –

(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Primerno v skladu s
Tehnično informacijo št. 606

Definicija področij uporabe

Delovni postopek

ArteTwin Effect se uporablja samo v kombinaciji z osnovno maso ArteTwin Basic.
Upoštevajte tudi tehnično informacijo št. 896.

Ustrezne podlage

ArteTwin Effect lahko nanesete mokro v mokro kot dodatni efekt ozirom po celotni površini,
potem ko se je osnovna izravnalna masa ArteTwin že posušila.

Postopek nanašanja

Zaključni nanos:
ArteTwin Basic in ArteTwin Effect sta gotova izdelka za neposredno vgradnjo. Za nanašanje uporabite
specialno gladilko ArteTwin. Glede na želeni končni videz lahko oba materiala povsem poljubno
sočasno kombinirate ali oba izdelka vgradite zaporedno, tako da z efektom premažete prvi izravnalni
sloj, potem ko se je ta že posušil. Prosimo, da preberete in upoštevate tudi navodila v tehnični
informaciji št. 896.

Sestava nanosov

Osnovni nanos z izdelkoma ArteTwin Basic in ArteTwin Effect:
pribl. 150 ml/m2 efektne mase.

Poraba
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Prevleka z ArteTwin Effect:
pribl. 50–150 ml/m2, odvisno od delovne tehnike.
Točno porabo vedno predhodno ugotovite na testni površini konkretnega objekta.

Spodnja temperaturna meja pri obdelovanju:
+5 ºC za zrak in podlago.

Pogoji pri izvedbi

Pri +20 °C in 65 % rel. zr. vlage je nanos po pribl. 6 urah površinsko suh.
Pri večslojni delovni tehniki upoštevajte 12-urni interval sušenja med posameznimi nanosi.

Sušenje/interval sušenja

Takoj po uporabi z vodo, evtl. z dodatkom čistila za pranje posode.Čiščenje orodja

Glede na količino nanosa in delovno tehniko lahko nastanejo izrazito do manj izrazito opazne
obdelovalne strukture. S sistemom ArteTwin ne moremo doseči povsem gladke površine.
Če želite doseči čim bolj gladko površino za čim lažje čiščenje, lahko ArteTwin naknadno obdelate še z
Deco-Lasur. V ta namen nanesite Deco-Lasur brez redčenja s specialno gladilko ArteTwin.

Opozorilo

Napotki

Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Če pride v oči, takoj temeljito izperite z obilo vode.
Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Podrobnosti si preberite
v varnostnem listu.

Prosimo upoštevajte
(stanje v času izdaje)

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka odstranite
kot odpadke barv na vodni osnovi, posušene ostanke izdelka odstranite kot strjene barve ali
kot gospodinjske odpadke.

Odstranjevanje

tega izdelka (kat.A/l): 200g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 50g/l HOS.Mejna EU-vrednost za vsebnost
HOS

M-DF01Produktna koda za barve in lake

Disperzija akrilne smole, pigmenti z bisernim sijajem, mineralna polnila, voda, aditivi, konzervansi.Deklaracija sestavin

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za
obdelavo.
Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s
Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi
navodili za Vaš objekt.

Tehnično svetovanje

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnično-svetovalni center

 

Tehnična informacija 902 · Izdaja: March 2016
Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj.
Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina tehnične informacije ne zavezuje.
Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno
odgovornost preizkusi naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu.
Z novo izdajo tehnične informacije je vsebina tega dokumenta ukinjena. Veljajo naši splošni prodajni in dobavni pogoji v zadnji izdaji.

DAW International Business: DAW SE · P.O.B. 1264 · D-64369 Ober-Ramstadt · Tel. +49 6154 71-1274 · Fax +49 6154 71-1264 · Internet www.caparol.com


