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Capadecor
ArteTwin Basic
Edinstvena osnovna masa za tehniko efektnega nanosa z
gladilko za notranje površine

Opis izdelka

ArteTwin je zanimiva večbarvna tehnika nanašanja z gladilko za oblikovanje naravno elegantnih
notranjih stenskih površin. Tehnika ArteTwin vključuje posebej v ta namen razvite komponente, ki jih je
mogoče individualno kombinirati. Z različnim kombiniranjem materialov in različnih delovnih tehnik
nanašanja z gladilko dobimo edinstvene površine – od vizualno zadržanih do poudarjeno vpadljivih.

Posebnost:
Za nanašanje se uporablja specialna gladilka, s katero nanesete najmanj dva različna materiala (”
dvojna tehnika”). ArteTwin Basic in ArteTwin Effect vsebujeta svetlo pigmentirane delce, ki se ne
mešajo z drugimi barvnimi pigmenti in ki so zato osnova za edinstvene vizualne učinke. Pri
obdelovanju se ti delci razkrijejo in tako nastanejo naravne obdelovalne strukture, značilne za to
tehniko. Capadecor ArteTwin je zaščiten s patentnimi pravicami.

Predvidena uporaba

■ Se redči z vodo
■ Gotovi izdelek za neposredno vgradnjo
■ Prijazen do okolja in skoraj brez vonja
■ Možnost strojnega niansiranja v ColorExpress
■ Možnost čiščenja
■ Negorljivo po DIN 4102-A2

Lastnosti

Akrilatna disperzija.Osnova materiala

5 l, 10 lPakiranje/velikost embalaže

Bela pokrivna masa z belimi delci, možnost strojnega niansiranja v ColorExpress – na voljo je pribl.
300 barvnih tonov (v okviru Caparolovega 3D-sistema) iz barvne kolekcije ColorExpress na “CD-
ArteTwin”.

Barvni toni

Navodilo za oblikovanje:
Deleže materialov in materiale same je mogoče poljubno medsebojno kombinirati – odvisno od tega,
kakšen končni rezultat in videz površine želite doseči.
Da površine ne bi delovale neenakomerno, priporočamo izbiro osnovnih barvnih tonov, ki so po
odtenku podobni/enaki ali vsaj enako svetli.

Globoko mat.Stopnja sijaja

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

Skladiščenje

■ Indeko-plus
■ ArteTwin Effekt Gold
■ ArteTwin Effekt Silber

Dopolnilni izdelki
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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

Podlage iz maltnih skupin PII, PIII, gotovi ometi iz maltne skupine PIV ter mavčne gradbene plošče,
mavčno-kartonske plošče in beton.
Zahtevana kakovost podlage: mavčni omet in mavčne gradbene plošče v kakovostnem razredu Q3.
Druge podlage morajo biti vsaj brez zračnih por ali lukenj in ustrezati višjim zahtevam po DIN 18202
(merske tolerance v visokogradnji).
Podlaga mora biti suha, čista, nosilna in brez umazanije ter ločilnih snovi.
Upoštevajte VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, 3.
odstavek.

Ustrezne podlage

Napotek:
Robate in neenakomerno strukturirane podlage morate najprej zgladiti s fino/srednjefino izravnalno
maso Caparol Akkordspachtel fein/ mittel oziroma z lahko maso AkkordLeichtspachtel.
Alkalne podlage niso primerne za sistem ArteTwin. V tem primeru so obvezni ustrezni pripravljalni
ukrepi.

Priprava podlage

Ometi iz maltnih skupin PII in PIII:
Trdne, običajno vpojne omete morate obdelati s predpremazom za boljši oprijem Caparol-Haftgrund.
Na nekoliko peskastih, vpojnih ometih je potreben predpremaz s CapaSol LF. Na močno peskastih
ometih je potreben utrjevalni predpremaz s Caparol-Tiefgrund TB oziroma AmphiSilan-Putzfestiger.

Mavčni in gotovi ometi iz maltne skupine PIV:
Mavčne omete s sigasto površino obrusite, odprašite in obdelajte s predpremazom za boljši oprijem
Caparol-Haftgrund.

Mavčne gradbene plošče:
Obrusite robate sledi gladilke. Mehka in obrušena mesta mavčne izravnalne mase utrdite s
predpremazom CapaSol LF. Pri močnejši vpojnosti utrdite celotno podlago s predpremazom Caparol-
Tiefgrund TB ali AmphiSilan-Putzfestiger. Na običajno vpojnih površinah uporabite vezni predpremaz
za boljši oprijem Caparol-Haftgrund.

Mavčno-kartonske plošče:
Obrusite robate sledi gladilke. Mehka in obrušena mesta mavčne izravnalne mase utrdite s
predpremazom CapaSol LF. Pri močnejši vpojnosti utrdite celotno podlago s predpremazom Caparol-
Tiefgrund TB ali AmphiSilan-Putzfestiger. Na običajno vpojnih površinah uporabite vezni predpremaz
za boljši oprijem Caparol-Haftgrund. Za plošče z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je
potreben izolirni/zaporni predpremaz s Caparol AquaSperrgrund.
Upoštevajte tehnično smernico BFS št. 12, 2.del.

Beton:
Odstranite ostanke ločilnih sredstev in odpadajoče moknate ali peščene substance. Pri izraziti
vpojnosti utrdite celotno podlago s predpremazom Caparol-Tiefgrund TB ali AmphiSilan-Putzfestiger.
Na običajno vpojnih površinah uporabite vezni predpremaz za boljši oprijem Caparol-Haftgrund.

Nosilni premazi:
Mat, slabovpojne premaze premažite direktno z Indeko-plus. Sijajne in lakirane površine naredite bolj
robate in jih nato premažite s predpremazom Caparol-Haftgrund.

Nenosilni premazi:
Odstranite nenosilne lakirane nanose, disperzijske barve ali disperzijske omete. Na grobo poroznih,
peskastih ali vpojnih površinah uporabite predpremaz CapaSol LF. Nenosilne mineralne barve
mehansko odstranite in posesajte prah. Uporabite predpremaz Caparol-Tiefgrund TB ali AmphiSilan-
Putzfestiger.

Premazi s klejnimi barvami:
Klejno barvo izmijte do čistega. Uporabite predpremaz Caparol-Tiefgrund TB ali AmphiSilan-
Putzfestiger.

Grobovlaknate tapete, reliefne tapete ali papirne tapete z vtisnjeno strukturo (gofrirane), slabo
sprijete tapete:
Odstranite do čistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke papirja. Uporabite predpremaz Caparol-
Tiefgrund TB ali AmphiSilan-Putzfestiger.

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, ali mastnimi madeži:
Nikotinske in sajaste/oljne madeže izmijte z vodo z dodatkom gospodinjskega razmaščevalnega čistila.
Počakajte, da se površina dobro presuši. Posušene vodne madeže v suhem stanju dobro skrtačite.
Uporabite zaporni/izolirni predpremaz Caparol AquaSperrgrund (tehnična informacija št. 384).
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Poškodovana mesta v podlagi:
Popravite z izravnalno maso Caparol-Akkordspachtel po delovnih navodilih in površino po potrebi
premažite še s predpremazom.

Pozor! Prosimo, upoštevajte:
Če uporabite globinski predpremaz Caparol-Tiefgrund TB na notranjih površinah, se lahko pojavi
tipičen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro zračenje prostorov.
Na občutljivih območjih uporabite raje utrjevalec ometa AmphiSilan-Putzfestiger, ki ne vsebuje
aromatov in je skoraj brez vonja.

Tehnika za gladilko ArteTwin temelji na uporabi dveh različnih materialov v eni sami delovni fazi (”
dvojna tehnika”). ArteTwin Basic in ArteTwin Effect sta gotova izdelka za neposredno vgradnjo. Za
nanašanje uporabite specialno gladilko ArteTwin. Glede na želen končni videz lahko oba materiala
povsem poljubno kombinirate sočasno ali zaporedno, tako da z efektom premažete prvi izravnalni sloj,
potem ko se je ta že posušil. Vgradnja sistema Arte Twin poteka v vsaj 3 delovnih fazah.

Postopek nanašanja

Prva delovna faza
V prvi delovni fazi prekrivno premažite pripravljeno podlago z Indeko-plus.
Da preprečite sledi valjčka, morate površino obvezno dodatno obdelati s krtačo.
Ta delovni korak je odločilen za uspešno izvedbo tehnike ArteTwin, drugi premazni materiali niso
primerni.

Druga delovna faza
Druga delovna faza zajema premaz celotne podlage po vsej površini z izdelkom ArteTwin Basic v
želenem barvnem tonu zaključnega nanosa. Ta delovni korak ne zahteva še dvobarvnega materiala.
Težko dostopna mesta, na primer notranje kote, obdelajte z ustreznimi pripomočki (mehkimi čopiči).

Tretja delovna faza
V tretji delovni fazi nanesite ArteTwin v različnih barvnih tonih v enem delovnem koraku.
V ta namen lahko uporabite dva različna barvna tona osnovne mase ArteTwin Basic ali osnovno maso
v kombinaciji z zlato ali srebrno efektno maso. Vse materiale nanesite drug poleg drugega na
specialno gladilko in z rahlim pritiskanjem potiskajte steno. Natisnjeni madeži naj bodo kar “obilni”, da
jih boste lahko razmazali v barvno homogeno površino.
Počakajte 15 do 60 minut (glede na temperaturo in zračno vlago), nato lahko površino še enkrat na
rahlo obdelate/potegnete po površini s specialno gladilko ArteTwin, da se prikažejo značilni beli delci
pigmenta.
Tako dobite edinstven videz tehnike ArteTwin.
Težko dostopna mesta, na primer notranje kote, obdelajte z ustreznimi pripomočki (mehkimi čopiči).
Če želite poudarjen biserno-sijajni efekt, lahko potem, ko se je posušil prvi sloj, celotno površino
premažete še z zlatim ali srebrnim efektom ArteTwin Effect Gold oz. Silber.

Prva delovna faza:

Po pripravi podlage sledi predpremaz z Indeko-plus.
Vidne sledi valjčka preprečite tako, da površino obvezno dodatno obdelate s
krtačo.

Druga delovna faza:

Materiale nanesite drug poleg drugega na specialno gladilko ArteTwin.

Po celotni površini izdelajte z gladilko osnovni sloj z ArteTwin Basic v
želenem barvnem tonu.

Sestava nanosov
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Nato povežite madeže med sabo v homogeno površino.
Pri delu z gladilko pazite, da ne praskate slišno po steni in da gladilka
mehko drsi po površini!

Tretja delovna faza:
ArteTwin Basic + ArteTwin Basic ali ArteTwin Basic + ArteTwin Effect
pripravite tako kot v drugi fazi v manjših količinah na specialni gladilki.
S pripravljenim materialom “obilno” potiskajte steno in madeže nato
razmažite in povežite v homogeno površino.
Menjava smeri gladilke zelo vpliva na končni videz površine.

Potem ko se je osnovni sloj posušil, lahko celotno površino prevlečete še z
efektno maso ArteTwin Effect Gold ali Silber.

Na eno delovno fazo:
ArteTwin: pribl. 200 – 600 g/m² (skupna poraba)
ArteTwin Effect: največ 150g/m²
Dodatna prevleka z efektno maso ArteTwin Effect: ca. 50 do 150 ml/m²
Točno porabo obvezno preverite na poskusni površini neposredno na objektu.

Poraba

Najnižja dovoljena temperatura pri obdelovanju:
+5 ºC za zrak in podlago.

Pogoji pri izvedbi

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

Sušenje/interval sušenja

Gladilka ArteTwin:
Plastična gladilka z zaokroženimi vogali in zamenljivo delovno površino. Izrabljeno delovno površino
gladilke lahko preprosto zamenjamo. Pri tehniki za gladilko ArteTwin vedno uporabljajte samo
specialno galdilko ArteTwin.

Orodje

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, priporočamo, da 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 izdelek pride v oči, ga takoj temeljito izperite z vodo. Izdelka ne
izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo Podrobnosti so navedene 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, pisani pigmenti, mineralna polnila, voda, sredstva za nastanek filma, aditivi,
konzervansi.

Deklaracija sestavin
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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
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