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Capadecor Metallocryl EXTERIOR
Disperzijska barva s svilnatim s svilnatim sijajem in kovinskim
efektom za zunanje površine.

Opis izdelka

Metallocryl EXTERIOR je disperzijska barva s svilnatim sijajem in kovinskim efektom za zunanje
površine. Uporablja se visokokakovostne, vremensko odporne efektne premaze na strukturiranih
fasadnih površinah, ki jih želimo poudariti s sodobnim, kovinskim videzom.

Opis

■ Se redči z vodo
■ Prijazen do okolja in skoraj brez vonja
■ S kovinskim efektom
■ Vremensko obstojen premaz
■ Omogoča visoko zaščito pred dežjem, ustreza razredu – „nizka vodoprepustnost“ po DIN 1062, z

w-vrednostjo pribl. 0,01 kg/(m² · h0,5).
■ Dobra paroprepustnost, ustreza razredu – „srednja prepustnost za prehod vodne pare“ po DIN EN

1062, z sd-vrednostjo pribl. 0,5 m.

Lastnosti

Disperzija umetne mase po DIN 55 945.Osnova materiala

5 litrov in 10 litrov.Pakiranje/velikost embalaže

Osnova za niansiranje: kovinsko srebrna.
Standardni barvni toni: Srebro, Medenina, Niobij, Jeklo,Kobalt, Baker

Barvni toni

Za strojno niansiranje izdelka Metallocryl EXTERIOR v sistemu
ColorExpress so na voljo številne barvne kolekcije:

■ barvni odtenki s kovinskim efektom po RAL,
■ barvni odtenki 3D plus,
■ dosedanji alukrilni barvni odtenki.

Za ninasiranje obvezno potrebujete barvno kolekcijo “CD-Metallocryl” za strojni sistem niansiranja
ColorExpress, saj se barvni toni drugače zamaknejo.
Enako velja za vmesni premaz z Amphibolinom v predvidenem barvnem tonu.
Zaradi kovinskega efekta lahko pripravljeni barvni odtenki nekoliko odstopajo od originala.
Zato priporočamo, da vedno naprej prebarvate manjšo testno površino.
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Preglednica barvnih odtenkov za premaze Capadecor Metallocryl EXTERIOR:
Značilne za ta material:

Srebrne nianse Železne nianse Bronaste nianse

Venato 10 MET Palazzo 125 MET Palazzo 155 MET

Venato 20 MET Marill 10 MET Palazzo 160 MET

Venato 30 MET Citrus 15 MET Curcuma 10 MET

Venato 45 MET Palazzo 5 MET  Mai 50 MET

Zlate nianse Bakrene nianse

Palazzo 245 MET Rubin 25 MET

Palazzo 215 MET Papaya 65 MET

Curcuma 45 MET Amber 70 MET

Melisse 35 MET Marill 50 MET

Barvni toni, izdelani s sistemom 3D plus

Amber 10 MET Laser 10 MET Patina 45 MET

Amber 45 MET Lavendel 165 MET Patina 50 MET

Amber 95 MET Magma 35 MET Pinie 15

Apricot 95 MET Magma 40 MET Pink 25 MET

Arctis 100 MET Magma 50 MET Pink 30 MET

Arctis 65 MET Magma 70 MET Rose 105 MET

Arctis 70 MET Magma 75 MET Rose 75 MET

Baccara 10 MET Mai 70 MET Rose 95 MET

Baccara 5 MET Malachit 40 MET Rubin 5 MET

Barolo 95 MET Melisse 70 MET Saphir 5 MET

Bordeaux 35 MET Oase 5 MET Siena 40 MET

Cameo 155 MET Oase 70 MET Tundra 40 MET

Citrus 10 MET Pacific 130 MET Tundra 80 MET

Citrus 20 MET Pacific 155 MET Tundra 95 MET

Curry 35 MET Pacific 40 MET Tundra 105 MET

Curry 95 MET Papaya 35 MET Verona 130 MET

Grenadin 95 MET Papaya 40 MET Verona 45 MET

Jade 70 MET Papaya 45 MET Verona 80 MET

Lago 45 MET Papaya 70 MET Viola 80 MET

Lago 50 MET Papaya 95 MET Viola 110 MET

Svilnati sijaj.Stopnja sijaja

Na hladnem in brez zmrzovanja lahko izdelek hranite zaprtega v originalni embalaži 12 mesecev.Skladiščenje

■Gostota: pribl. 1,15 g/cm³Tehnični podatki

Delovni postopek
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Metallocryl EXTERIOR je primeren za naslednje vrste fasadnih površin:
- beton
- apnene in cementne omete iz maltnih skupin P II in P III,
- fine omete in omete za mazanje (na osnovi umetne smole),
- fine strukturne omete (na osnovi umetne smole),
- nove toplotnoizolacijske kontaktne fasadne sisteme (glejte podlage).

Ometi iz maltnih skupin PII in PIII/z najnižjo tlačno trdnostjo po DIN EN 998-1, tj. vsaj 1,5 N/mm²:
Nove omete lahko pleskate šele po zadostnem mirovanju, praviloma sta potrebna 2 tedna premora pri
pribl. 20 °C in 65 % relativne zračne vlage. V neugodnih vremenskih razmerah, na primer v vetru in
dežju, se mora nov omet sušiti bistveno daljše obdobje.

Ustrezne podlage

Stari ometi:
Popravljena mesta v ometu se morajo dobro strditi in presušiti. Na grobo poroznih, vpojnih, nekoliko
pesknatih ometih je potreben predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF. Na izrazito pesknatih,
moknatih ometih je potreben temeljni premaz z izdelkom Primalon Tiefgrund TB.

Beton:
Beton z oblogami umazanije ali moknatim slojem mehansko očistite ali odstranite umazanijo s
komprimiranim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Na slabovpojnih ali gladkih
površinah je potreben predpremaz z izdelkom Amphibolin, razredčenim z največ 5 % vode. Na močno
vpojnih površinah je potreben predpremaz s Primalon Tiefgrund LF. Na moknatih površinah je
potreben predpremaz s Primalon Tiefgrund TB.

Nosilni premazi na osnovi umetne smole:
Stare omete očistite po ustreznem postopku. Pri mokrem čiščenju upoštevajte zakonske predpise in
pred nadaljnjo obdelavo počakajte, da se površine dobro presušijo. Izvedite predpremaz z izdelkom
Amphibolin, razredčenim z največ 5 % vode.

Nenosilne lakirane površine, disperzijske barve ali ometi na osnovi umetne smole:
Popolnoma odstranite po ustreznem postopku, na primer mehansko ali z lužilom in dodatnim
čiščenjem z visokotlačnim vročim vodnim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Izvedite
predpremaz z izdelkom Amphibolin, razredčenim z največ 5 % vode. Na močno vpojnih, pesknatih
površinah je potreben predpremaz s Primalon Tiefgrund TB.

Nenosilni mineralni nanosi:
Popolnoma odstranite z brušenjem, krtačenjem, strganjem, komprimiranim vodnim curkom ob
upoštevanju zakonskih predpisov ali drugih ustreznih ukrepov. Po mokrem čiščenju naj se površine
pred naslednjo delovno fazo dobro presušijo. Za predpremaz uporabite Primalon Tiefgrund TB.

Novi toplotnoizolacijski kontaktni fasadni sistemi:
Pozor! Pri toplotnoizolacijskih kontaktnih fasadnih sistemih je zelo pomembna vrednost HBW (indeks
odboja svetlobe).
Pri temnih barvnih tonih z indeksom odboja svetlobe HBW < 25 morate vgraditi toplotnoizolacijski
kontaktni fasadni sistem v izvedbi DarkSide.

Toplotnoizolacijski kontaktni sistem v izvedbi DarkSide:
- lepljenje z lepilno malto Top-Fix-Kleber ali Haftmörtel fein,
- toplotnoizolacijske plošče iz mineralne volne: MW 149 Extra
- 5 mm Capatect Carbonit v vlogi armirnega sloja – Capatect Putzgrund,
- zaribani omet KD Reibputz v približno enakem barvnem tonu kot naslednji premaz z barvo
Metallocryl Exterior,
- 2 x Metallocryl Exterior
Pri barvnih tonih z indeksom odboja svetlobe HBW ≥ 25 lahko uporabite tudi toplotnoizolacijski
kontaktni fasadni sistem na osnovi stiropora (EPS-plošče).

Toplotnoizolacijski kontaktni sistem v izvedbi EPS:
- lepljenje z lepilno maso Top-Fix-Kleber ali Klebe- und Spachtelmasse 190
- izolacijske plošče: fasadne toplotnoizolacijske plošče iz polistirena (PS),
- 5 mm Capatect Minera Carbon v vlogi armirnega sloja – Capatect Putzgrund,
- zaribani omet KD Reibputz v približno enakem barvnem tonu kot naslednji premaz z barvo
Metallocryl Exterior, - 2 x Metallocryl Exterior.

Površine s kristalizacijo soli (izcvetanje):
Kristalizirane madeže na suho odstranite s krtačo. Uporabite predpremaz s Primalon Tiefgrund TB. Pri
premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajen oprijem barve oziroma za trajno
preprečitev „cvetenja“.

Poškodovana mesta v podlagi:
Manjše poškodbe v mineralnih podlagah zapolnite z maso Synthesa Fassadenspachtel, popravljena
mesta naknadno grundirajte.

Podlaga mora biti nosilna, brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B
2230, 2. del.
Način priprave podlage je odvisen od stanja konkretne podlage in njenih značilnosti.

Priprava podlage
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Za pokrivni vmesni nanos uporabite barvo Amphibolin v 3D-tonu, usklajenem z barvnim tonom
naslednjega nanosa z Metallocryl EXTERIOR.

Pokrivni nanos:
Dva pokrivna nanosa brez redčenja z Metallocryl EXTERIOR.
Capadecor Metallocryl Interior pred vgradnjo temeljito premešajte.
Tudi med obdelovanjem barvo v rednih presledkih večkrat premešajte.
Barvo Metallocryl EXTERIOR lahko nanašate s čopičem ali z valjčkom.
Občrtana območja naknadno povaljčkajte. Za valjčkanje uporabite srednjedlaki valjček (višina flora naj
bo 6 do 13 mm), na katerem se ne nabira material na robovih, na primer valjček:
- Storch št. 141825 (6 mm)
- Storch št. 141925 (11 mm)
- Rotaplast št. K 27.221 (13 mm)
- Rotaplast št. K 27.211 (11 mm)

Da bi se efektni pigmenti (iriodin) čim bolj enakomerno porazdelili, morate barvo Metallocryl
EXTERIOR nanesti čim bolj enakomerno, jo prečno razmazati in naknadno prevaljčkati v eni in isti
smeri.
Na gladkih podlagah je možno doseči zelo privlačne površine, če barvo Metallocryl EXTERIOR po
nanosu z valjčkom še navzkrižno razmažete s krtačo.

Gladke podlage z velikostjo zrn do 1,5 mm:
Na gladkih podlagah z velikostjo zrn do 1,5 mm morate barvo Metallocryl Exterior po nanosu z
valjčkom še dodatno strukturirati. Strukturiranje lahko izvedete glede na želeno strukturo s ploščato ali
ovalno krtačo z navzkrižnimi potezami. S tem preprečite za ta material značilne vidne delovne pasove
valjčka, ki se jim je drugače zelo težko izogniti.
Potrebne osnovne nanose vedno izvedemo/obdelamo na enak način.
Strukturirane podlage z velikostjo zrn 2 mm in več:
Od velikosti zrn 2 mm naprej naknadno strukturiranje površine ni več nujno potrebno.

Sestava nanosov

Pribl. 150 - 200 g/m² na delovni hod na rahlo strukturiranih podlagah, na bolj robatih površinah pa
strezno več.
(Okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Poraba

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem:
ne sme pasti pod +5 °C ali narasti nad +30 °C. Ne delajte na direktnem soncu, v vetru, dežju, megli
ali pri visoki zračni vlagi.

Pogoji pri izvedbi

Pri + 20 °C in 65-odstotni zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za
naslednji nanos. Nizke temperature in visoka zračna vlaga upočasnijo sušenje.

Sušenje/interval sušenja

Takoj po uporabi z vodo.Čiščenje orodja

Specialne lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki.
Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro.

Opozorilo

Napotki

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu
svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske
ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Standardna opozorila/standardna
obvestila

(stanje v času izdaje)

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi
odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite
tako kot izdelek.

Odstranjevanje

v tem izdelku (kat. A/c) znaša 40 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 10 g/l HOS.Mejna EU-vrednost za vsebnost
HOS

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Druge opombe

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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A-1110 Wien
Sofie-Lazarsfeld-Str. 10
Tel. 0 1 / 20 146
Fax. 0 1 / 20 146-3504
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/Ibk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at


