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Capadecor® 

VarioChips
Večbarven, varčen brizgani nanos z barvnim čipsom za notranje
površine.

Opis izdelka

Koncept večbarvnega oblikovanja s pomočjo barvnega čipsa. Zaradi posebnih godpodarnih
in vizualnih lastnosti je izdelek odličen za obnavljanje stopnišč, lahko ga uporabimo tudi
na steklenovlaknatih oblogah in grobovlaknatih tapetah.

Predvidena uporaba

■ Preprosta in varčna vgradnja
■ Odpornost proti alkalijam
■ Odlična barvna obstojnost na svetlobi
■ Težko vnetljivo v sistemu po DIN 4102, B1

Lastnosti

Večbarven čips iz polimerne disperzije.Osnova materiala

5 kg v kartonuPakiranje/velikost embalaže
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VarioChipsBarvni toni

Št. dizajna Naziv Barvni ton
VarioColl

Dizajni z efektnim
čipsom VarioFinish

Srebrni
čips

Biserni
čips mat Svilnato mat

Dizajni velikosti 3: 

63 Szenario Bela x  x 

53 Büro Bela x  x 

58 Metro Bela x  x 

57 Libero Bela x  x 

56 Hydro Bela x  x 

60 Pronto Bela x  x 

54 Domo Bela x  x 

59 Napoli Bela x  x 

40 – 3D Umbra bela x  – x 

41 – 3D Warm bela x  – x 

42 – 3D Umbra bela x  – x 

43 – 3D Oase 30 x  – x 

44 – 3D Tundra 20 x  – x 

47 – 3D Ginster 90 x  x 

48 – Bela x  x 

Dizajni velikosti 5: 

61 Retro Bela x  x 

52 Astro Bela x  – x 

62 Smaragd Bela x  x 

55 Dynamo Bela x  x 

46 – Bela x  x 

49 – Bela x  x 

Efektni čipsi:

Glimmer 1
mm (sljuda)

Biserni čips
1 mm Bela – x 

Glimmer 3
mm (sljuda)

Biserni čips
3 mm Bela – x 

Disboxid 948
Color-Chips

Glimmer silber 0,5-2,5
mm Bela – x 

Disboxid 948
Color-Chips

Glimmer gold 0,5-2,5
mm Bela – x 

*) Efektne čipse lahko uporabimo direktno ali dodamo različnim dizajnom v poljubnem razmerju (dobro
premešati).
Dizajn, ki ni več v aktualnem programu, je praviloma mogoče naročiti kot poseben ton.

Na suhem.Skladiščenje

Dizajni št. 40, 41, 42, 43 in 44 vsebujejo mineralno sljudo. Sljuda je naravnega izvora, zato je barvni
ton oziroma svetlost tona podvržen(-a) nihanjem. Zato pred vgradnjo vedno zmešajte različne serijske
šarže čips dizajna, da preprečite vidne razlike v barvnem tonu.
Odstopanje barvnega tona sljude ni upravičen razlog za reklamacijo čips dizajna.

Opozorilo

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
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Delovni postopek

Podlaga mora biti trdna, brez umazanije ter ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte tudi VOB
(nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, 3. odstavek.

Ustrezne podlage

Preberite tehnično informacijo št. 906 za osnovno maso Capadecor VarioColl.Priprava podlage

Tehnika kosmičenja z brizgalno pištolo VarioChips. Priklop na zračni kompresor s sesalno
močjo najmanj 400 l/min. Tlak ca. 1,8–2,0 bar. Odmik od stene ca. 60–80 cm; nanašanje do
zasičenosti.
Čips morate nabrizgati z zmogljivim zračnim kompresorjem in specialno čips pištolo.

Postopek nanašanja

Osnovna masa VarioColl
Nekatere čips dizajne morate uporabiti v kombinaciji z obarvano osnovo VarioColl (glejte tabelo in št.
906).

Sestava nanosov

Barvni čips VarioChips
Stresite čips iz kartona v posebno posodo in ga pri tem z roko nekoliko razrahljajte. Vtaknite sesalno
cev čips pištole v to posodo. Priključite pištolo na zračni kompresor z minimalno sesalno močjo 400 l/
min.

Sestava nanosov
Nabrizgajte čips enakomerno do nasičenosti v mokro osnovno maso VarioColl. Nasičenost dosežete
takrat, ko s strani ni več vidnih sijajnih površin. Za vgradnjo čipsa potrebujete pištolo in zmogljiv zračni
kompresor!
Odpadle lističe čipsa lahko poberete in ponovno uporabite, če so nepoškodovani in čisti. Popravki so
možni samo v vlažnem stanju površine: Poškodovana mesta odluščite z lopatico, namažite VarioColl in
nabrizgajte VarioChips. Vidne delovne prehode preprečite tako, da VarioColl vedno nanašate mokro v
mokro. To pomeni, da z brizganjem čipsa vedno končate 40 do 50 cm pred končnim robom osnovne
mase – lepila.
Ko se je obdelana površina dobro in enakomerno presušila, jo na lahko prekrtačite z brusnim flisom ali
metlico, da odstranite morebitne delce čipsa, ki se niso povsem sprijeli z lepilom. Na robate ometu
priporočamo krtačenje s sirkovo krtačo. Odpadli delci čipsa v tem primeru niso primerni za ponovno
uporabo.

VarioFinish v mat/svilnatomat verziji
Nanesite na posušeno delovno površino v obilni količini in enakomerno (preberite TI št. 907).

Posebnosti:
Nekateri dizajni vsebujejo bleščeči čips iz sljude, zato jih je treba prelakirati s svilnato mat premazom
VarioFinish Seidenmatt (glejte tabelo). Zaradi elektrostatičnega naboja se sljuda lahko dvigne/postavi
pokonci tudi po krtačenju in zaključnem lakiranju. Ta posebnost čipsa iz sljude ne okrni vizualnega
učinka površine, zato ni upravičen razlog za reklamacijo.

Pribl. 200 g/m2 (pribl. 200 g/m2 čipsa pade pri kosmičenju na tla – tega lahko poberete in
ponovno uporabite, če le ni onesnažen).
Točne vrednosti porabe ugotovite s poskusnim nanosom na testni površini.

Poraba

Vsaj +5 °C za zrak in podlago.Pogoji pri izvedbi

Takoj po uporabi z vodo.Čiščenje orodja

Napotki

Ostanke materiala lahko odstranite kor mešane gradbene odpadke ali v hišni smetnjak.Odstranjevanje

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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