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Capadecor
Calcino-Imprägnierpaste
Strat final de protecție pentru Calcino Decor.
Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

Este o substanță minerală sub formă de pastă, utilizată pentru impregnarea suprafețelor acoperite
cu Calcino-Decor. Asigura o etanșare mai bună a stratului decorativ fără să afecteze proprietățile
acestuia din punct de vedere al culorii.
Împiedică aderarea impurităților.
Aplicarea acestui produs ca strat final se recomandă a fi făcută înainte de întărirea stratul
decorativ și fixarea pigmenților de culoare.
Fără miros, incoloră, nu conține grăsimi;
Minerală;
Împiedică aderarea impurităților;
Capacitate mare de difuziune și absorbție;
Fără solvenți.

Proprietăți

Ambalaj/Capacitate recipient
Culoare
Depozitare

Recipiente de 0,750 kg;
Incoloră
o

La rece, dar ferit de îngheț; de preferință peste 5 C.

Prelucrare
Suporturi recomandate
Mod de aplicare

Consum
Temperatura minimă de lucru
Unelte speciale
Instrucţiuni de curăţare şi
întreţinere

Suprafetele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare si uscate.
Lăsați suprafața să se întărească timp de 3 pana la 6 zile pentru o carbonizare corectă a
varului. În timpul tratamentului pot să apară decolorări. Aplicați un strat uniform de Cacino
ImpregnierPaste cu fier de glet venețian. Nu se plică mai mult de 30-40 g/m2. Se lasă să se
usuce pentru o scurtă perioadă de timp apoi se îndepărtează materialul în exces cu o cârpă
moale. Se lasă să se usuce din nou, apoi se șterge. Materialul în exces poate da un aspect
cețos, ușor albicios, care nu poate fi îndepărtat ulterior. Ștergeți din nou pentru a reduce acest
efect.
30 – 40 g/m

2

o

+ 10C pentru suport şi aer.
Se folosește Calcino Spachtelset (fier de glet venețian) cu colturi rotunjite. Se aplică un strat
subțire de pastă.
Se curăță cu apă după întrebuințare.Pentru aplicare se folosesc doar unelte perfect curate.
Calcino-Imprägnierpaste nu protejează împotriva stropirii sau pulverizării directe, a depunerilor de
calcar sau substanțe cu conținut de grăsimi, acizi, gudron, cofeina, sau substanțe de decolorare,
care lasă urme. Murdăria ușoară se poate îndepărta cu apă caldă, adăugând un detergent neutru,
în cazul în care este necesar. A nu se folosi materiale pentru decapare.
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Recomandări
Indicaţii de pericol/
Sfaturi de securitate
(valabil la data publicării)
Dispoziții
Dezafectare
Declarație
Conținutul de substanțe
Asistență tehnică

Suport tehnic

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
La contactul cu ochii sau pielea se va clăti imediat cu apă. A nu se deversa în ape, canalizare
sau sol.
Numai ambalajele goale se pot recicla. Resturile de material se dezafectează conform
prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele
uscate sau gunoi menajer.
Făină de quarț, glicerină si apă.
În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea
acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt
enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau
reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în
parte.
0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro
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