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Synthesa PhotoVision Gewebe
Synthesa PhotoVision omogoča izvirno dekorativno oblikovanje
fasadnih in notranjih površin.

Opis izdelka

Mrežica Synthesa PhotoVision je potiskani mrežasti nosilec slike za dekorativno izvedbo fasadnih in
notranjih površin. Tehnika transparentno vgrajenega nosilca slike ustvari živahno dekorativno površino,
ki zbuja pozornost v praktično vsakem formatu.

Predvidena uporaba

■ Prepustnost za vodno paro 
■ Vremenska odpornost
■ Vodoodbojno 
■ Preprosta izvedba 
■ UV-stabilna zaključna obdelava (lazura) 
■ Dimenzijsko stabilno
■ Mrežica premosti fine razpoke v podlagi

Lastnosti

PhotoVision Spezialkleber (specialno lepilo): 10 kg
Synthesa TopLasur (zaključna lazura): 5 litrov
Synthesa PhotoVision-Gewebe (mrežica): 1 m2

Pakiranje/velikost embalaže

Oblikovanje (postavitev) in barvni toni po željah stranke/prozoren zaključni premaz.Barvni toni

Svilnato mat.Stopnja sijaja

Mrežico skladiščite na ravni podlagi in brez napetosti, zaščitite jo pred stalno sončno pripeko,
segrevanjem in mehanskimi obremenitvami.

Skladiščenje

Specialno lepilo Synthesa PhotoVision Spezialkleber:
Gotovo transparentno specialno lepilo za lepljenje mrežice PhotoVision Gewebes znotraj in zunaj
objektov.

Dopolnilni izdelki

Zaključna lazura Synthesa Top-Lasur:
Gotovi dekorativni zaključni lazurni premaz za notranje in zunanje površine.
Uporablja se na nosilnih premazih, strukturiranih podlagah in ometih. Brezbarvno, (transparentna), kot
UV-stabilen zaščitni in zaključni premaz sistema Synthesa PhotoVision.

PhotoVision, delovna ura grafičnega tehnika:
Delovna ura grafičnega tehnika se pri manjših popravkih obračuna kot alternativa grafičnim paketom.

Grafični paket A
En motiv ali fotografija se realizira kot motiv PhotoVision.

■ Naročnik že ima podatkovni oziroma slikovni material v zahtevani visoki ločljivosti in tega predloži 
■ Izdelava osnovnega osnutka
■ 1 simulacija PhotoVision na fotografiji gradbenega objekta 
■ Priprava predloge za tiskanje
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Grafični paket B
Iz predloženih fotografij/motivov se po določilih podjetja (npr. na osnovi celostne grafične podobe)
sestavi in realizira motiv PhotoVision.

■ Naročnik že ima podatkovni oziroma slikovni material v zahtevani visoki ločljivosti in tega predloži 
■ Izdelava osnovnega osnutka + 2 alternativnih variant
■ 3 simulacije PhotoVision na fotografiji gradbenega objekta 
■ Priprava predloge za tiskanje

Grafični paket C
Iz predloženih fotografij/motivov se prosto sestavi in realizira motiv PhotoVision brez kakšnih posebnih
določil.

■ Naročnik že ima večji del podatkovnega oziroma slikovnega gradiva v zahtevani visoki ločljivosti in
tega predloži 

■ Izdelava osnovnega osnutka + 2 alternativnih variant
■ 3 simulacije PhotoVision na fotografiji gradbenega objekta 
■ Priprava predloge za tiskanje

Grafični paket D
Obstajajo samo zamisli na temo motiva PhotoVision.

■ Podatkovni in slikovni material v zahtevani visoki ločljivosti ni na voljo oziroma je le delno na voljo 
■ Izdelava osnovnega osnutka + 2 alternativnih variant
■ 3 simulacije PhotoVision na fotografiji gradbenega objekta 
■ Priprava predloge za tiskanje

Patentirani sistem:
Celotni sistem PhotoVision je bil patentiran po številko patenta 505285.

Opozorilo

Delovni postopek

■ Toplotnoizolacijski kontaktni fasadni sistemi Capatect
■ Beton, brez premaza
■ Osnovni ometi iz maltne skupine PII, PIII, PIV
■ Mat, nosilne disperzijske barve 
■ Mavčna gradnja, mavčno-kartonske plošče, mavčno-vlaknene plošče

Ustrezne podlage

Neprimerne so podlage, pri katerih lahko pride do vlaženja sistema Synthesa PhotoVision iz ozadja,
na primer pri še ne dovolj presušenih novogradnjah (ostanek vlage v materialu). Neprimerne so
podlage z izstopanjem soli ter podlage iz umetne mase ali lesa. Kot podlaga so neprimerni tudi silikatni
in apneni premazi!
Popolnoma odstranite nenosilne nanose laka, disperzijskih barv ali disperzijskih ometov iz umetnih
smol ter nenosilne mineralne barve. Trdno sprijete barve/premaze očistite na suho ali mokro.
Površine, ki so jih napadli plesen, mah ali alge, očistite z visokotlačnim vodnim curkom ob upoštevanju
zakonskih predpisov. Površine prepojite z uničevalcem alg Capatox in počakajte, da se dobro posušijo.
Površine, ki so jih onesnažili industrijski izpusti in saje, očistite z visokotlačnim vodnim curkom z
dodatkom ustreznega čistila in ob upoštevanju zakonskih predpisov. Če to zahteva podlaga, uporabite
ustrezen utrjevalni globinski predpremaz (Tiefgrund) znamke Synthesa.

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi, biti mora suha in nosilna (upoštevajte ÖNORM B
2230, 2. del).

Priprava podlage

Splošna navodila za osnovni ton:
Priporočamo, da območje, kjer bo vgrajena mrežica PhotoVision, prej premažete s pokrivno barvo v
temnem tonu, na primer RAL 7016 (antracitna) ali 3D Plus Venato 25. S tem boste dosegli boljše
kontrastno razmerje („ostrejše“ obrise) površine s sliko PhotoVision.
Glede na motiv lahko uporabite tudi druge barvne tone. Barvno poenotena podlaga je nujna v vsakem
primeru, saj se že manjša barvna odstopanja ali umazanija vidijo skozi mrežico in poslabšajo skupni
optični učinek.

Splošna navodila za lepljenje:
Če bi bil motiv slike na mrežasti tkanini Synthesa PhotoVision sestavljen iz več posameznih delov,
priporočamo, da posamezne pasove razvrstite v zaporedju, navedenem v priloženem načrtu za
vgradnjo/polaganje. Tako bo postopek lepljenja potekal tekoče in neovirano. Prvi pas mrežice
PhotoVision morate poravnati povsem navpično; vse naslednje pasove nato lepite na stik. Za lažjo
vgradnjo priporočamo, da odvisno od motiva slike začnete lepiti na sredini površine, na kateri bo
vgrajena slika.

Postopek nanašanja
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Pri lepljenju nanašajte prozorno specialno lepilo z valjčkom iz ovčjega krzna ali najlonsko krtačo čim
bolj obilno in enakomerno v pasovih. Vsakič premažite s specialnim lepilom samo tako veliko površino,
da pred polaganjem mrežice PhotoVision Gewebes na lepilu ne nastane kožica. Mrežico PhotoVision
takoj položite v moker sloj lepila in jo vtisnite vanj z naslednjim slojem lepila s pomočjo mehke
najlonske krtače, tako da iztisnete vse morebitne mehurje pod mrežico. Mrežica Synthesa PhotoVision
Gewebe ni primerna za polaganje OKOLI notranjih ali zunanjih vogalov! V vogalu mrežico vedno
odrežite. Za brezhiben odrez priporočamo, da vedno uporabljate samo nova rezila. Detajlne priključke
morate tako kot pri „običajnem lepljenju tapet“ skrbno in natančno odrezati in prilagoditi.
Pas mrežice je lahko dolg največ 8 m. Da se izognete gubam, priporočamo, da pasove mrežice
odrežete po dolžini na različne mere, odvisno od motiva. Pazite na to, da zagotovite dovolj delovnega
osebja glede na velikost celotne mrežice PhotoVision in površino, ki jo je treba obdelati. Ko se slika
posuši (kar traja najmanj 12 ur), celotno površino premažite z zaključnim premazom Synthesa
TopLasur v enem obilnem nanosu.

Specialno lepilo Synthesa PhotoVision Spezialkleber temeljito premešajte s počasnimi vrtljaji brez
redčenja!
Synthesa TopLasur: razredčite z 20 % do največ 30 % vode.

Redčenje

Površine morajo biti ravne in poenotene, neravnine morate ustrezno izravnati.Sestava nanosov

Toplotnoizolacijski kontaktni sistemi
POZOR! Pri toplotnoizolacijskih kontaktnih fasadnih sistemih je zelo pomembna vrednost HBW
(primerjalna stopnja svetlosti oz. 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 maso Top-Fix-Kleber ali Haftmörtel fein 
■ Izolacijske plošče: MW 149 Extra
■ Armirni sloj v debelini 5 mm iz CarboNita 
■ Zaključni omet CarboPor Reibputz 15 (1,5 mm)

Pri barvnih tonih z indeksom HBW > 25 lahko uporabite toplotnoizolacijski kontaktni fasadni sistem z
EPS-ploščami.

Toplotnoizolacijski kontaktni sistem v izvedbi EPS:

■ Lepljenje z lepilno maso Top-Fix-Kleber ali lepilno-izravnalno maso 190 
■ Izolacijske plošče: Dalmatiner Premium
■ 5 mm CarboNita/Minera Carbona kot armirni sloj 
■ Zaključni omet CarboPor Reibputz 15 (1,5 mm)

Zaključni omet v debelini 1,5 mm zgladite še s slojem CarboNita, da dobite popolnoma gladko
površino. Nato nadaljujte s spodaj navedenimi delovnimi koraki:

■ Pokrivni barvni premaz s CarboSol/Primasil
■ Mrežica Synthesa PhotoVision Gewebe 
■ Zaključni premaz s prozorno lazuro Synthesa TopLasur

Sestava nanosov za ZUNANJE POVRŠINE, na različnih nosilnih podlagah:

■ Izravnava in glajenje z maso CarboNit
■ Pokrivni barvni premaz s CarboSol/Primasil 
■ Mrežica Synthesa PhotoVision Gewebe 
■ Zaključni premaz s prozorno lazuro Synthesa TopLasur

Sestava nanosov za NOTRANJE POVRŠINE, na različnih nosilnih podlagah:

■ Izravnava in glajenje z maso SynthoMur ali Dalapro H
■ Globinski predpremaz za utrditev: Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF 
■ Pokrivni barvni premaz: Premium Color
■ Mrežica Synthesa PhotoVision Gewebe 
■ Zaključni premaz s prozorno lazuro Synthesa TopLasur

Specialno lepilo Synthesa PhotoVision Spezialkleber: pribl. 500–600 g/m2

Lazura Synthesa TopLasur: 100–150 ml/m2 za en sloj.
Glede na vpojnost podlage je podatek o porabi lahko višji.

Poraba

Okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini. Specialne lastnosti tega
izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi materiali!

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

Pogoji pri izvedbi

Takoj po uporabi z vodo.Čiščenje orodja
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Vzročna slikaIzvedba

Predloge za tiskanje:
Velikost datoteke:
Motiv slike je treba pripraviti v ločljivosti 96 dpi glede na celotno velikost slike.

Primer:
Prelepiti nameravate steno s širino 5 metrov: slika naj bo pri 300 dpi široka najmanj 52–53 cm, saj je
dobra kakovost zagotovljena samo s povečavo do največ 1000 % (oziroma manj). Pri tiskanju s
povečavo več kot 1000 % se rado pojavi tako imenovano "kvadriranje" (slikovne pike)!

5000 mm : 96 dpi = širina slike 52,08 cm
Možni formati: .eps, .jpg ali .tif – za AI-datoteke z logotipi.

Prosimo, upoštevajte, da so pri tiskanju možna večja barvna odstopanja v primerjavi s prikazom slike
na računalniškem zaslonu. Če želite točen barvni ton (na primer za logotip podjetja), morate to
obvezno navesti ob naročilu! Manjša barvna odstopanja veljajo za trenutno stanje digitalne tiskarske
tehnike. Zato ni mogoče reklamirati manjših razlik v barvnih niansah istega barvnega tona na dveh
pasovih slike. To velja tudi za mestoma vidne stike med pasovi slike, ki se jim ni mogoče povsem
izogniti zaradi neravnin v podlagi, togosti materiala in stabilnosti oblike.
Izhajamo iz tega, da ima naročnik avtorske pravice za uporabo predloženih motivov.

Zaščitni laminat:
Mrežico PhotoVision Gewebe lahko naročite z zaščitnim laminatom. Laminat omogoča dodatno
zaščito med samo vgradnjo. (priporočamo pred vsem pri temnih tonih).

Opozorilo

Napotki

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


