INFORMAȚII TEHNICE NR. 562

Capadecor
Stucco Satinato
Masă de șpaclu pe bază de dispersii, pentru crearea de suprafețe
mate cu aspectul tipic al unei tehnici de șpăcluire

Descrierea produsului
Domeniu de utilizare
Proprietăți

Ambalaje/Capacitate recipient
Culoare

Masă de șpaclu mată, nuanțabilă, pe bază de dispersii, pentru decorarea pereților interiori.
■
■
■
■
■

Aplicare ușoară
Model caracteristic
Culori intense
Tehnologie de aplicare economică și fiabilă
Certificat AgBB

■ 2,5 L și 5 L

Alb
Nuanțare:
Nuanțabilă în sistemul ColorExpress în cca. 1300 nuanţe din paletarul 3Dnsau Caparol-Color.
Materialul colorat se amestecă bine înainte de aplicare. Amestecarea se poate face manual, sau cu
un mixer cu turație mică.
Proprietățile caracteristice ale produsului Stucco Satinato influențează modelul suprafețelor obținute
prin tehnica de șpăcluire. Aceast model depinde în mod semnificativ de culoarea aleasă și de tehnica
de aplicare a produsului. Nuanțele închise prezintă un model mai clar decât nuanțele mai deschise.
Pentru ca modelul caracteristic al acestei tehnici de șpaclu să fie pus în valoare pe suprafață,
materialul trebuie nuanțat într-o culoare cu un grad de luminozitate mai mic de 70!
La acoperirea suprafețelor contigue, amestecați recipientele cu produse colorate pentru a evita
diferențele de culoare. În cazul comenzilor de minim 100 L în aceeași nuanță, produsul poate fi
nuanțat la cerere direct din fabrică.
La nuanțele obținute cu ajutorul pigmenților organici, cum ar fi de ex. roșu și portocaliu, este posibilă
o schimbare mai accentuată a culorii în timp, pe zonele expuse la lumină puternică.

Grad de luciu
Depozitare
Specificații tehnice

Foarte mat
La rece, dar ferit de îngheţ
Date tehnice conform DIN EN 13300:
În funcție de culoare, sunt posibile modificări în parametrii tehnici.
■ Uzură prin frecare umedă: Clasa 2, corespunde termenului de rezistent la frecare conform DIN

53778
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■ Densitate:
■ Difuzie echivalentă grosimii stratului de aer sd H2O:

Produse complementare

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domenilor de aplicare

cca. 1,25 g/ml.
Valoare sd: cca. 0,12 m.

■ AkkordSpachtel fein
■ Indeko-plus
■ Caparol Feinroller

Interior 1
+

Interior 2
+

Interior 3
○

Exterior 1

Exterior 2

–

–

(–) nu este recomandat / (○) recomandat condiționat / (+) recomandat

Prelucrare
Suporturi recomandate

Suprafețe interioare de tencuieli minerale din grupele de mortar PII și PIII, gips și tencuieli de finisare
din grupa de mortar PIV, gips-carton, plăci din gips și suprafețe din beton.
Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără substanţe de separare, plane şi necontrastante.
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3.
La pregătirea straturilor suport, vă rugăm să respectați informațiile din Fișa tehnică Nr. 650.

Pregătirea suprafeței

Suporturile rugoase, pereții cu plăci de ghips-carton și toate suprafețele de pereți și plafoane expuse
luminii tangențiale trebuie grunduite în prealabil cu produsul Caparol-Haftgrund. Ulterior se
șpăcluiește întreaga suprafață în 1-2 straturi cu produsul Caparol-Akkordspachtel fein până la
obținerea unei suprafețe calitativ similare cu cea Q4. După uscarea masei de șpaclu urmează o
șlefuire intermediară cu o hârtie abrazivă granulație de max. P200 până la 240. Pentru uniformizarea
gradului de absorbție și pentru legarea prafului, se aplică ulterior un strat de grund cu CapaSol
RapidGrund sau RollGrund Rapid.
Straturile suport ce corespund cerințelor de calitate Q4, pot fi amorsate cu produsul Indeko-plus.
Condiția principală este ca produsul Indeko-plus să fie aplicat cu rola specială Caparol Feinroll. În
cazul utilizării altor tipuri de role, structura stratului suport rămâne vizibilă după aplicarea celui de al
doilea strat de Stucco Satinato și trebuie acoperită prin șpăcluiri suplimentare.
Notă: în cazul șpăcluirilor în calitatile Q2/Q3 respectiv în cazul straturilor subțiri < 0,5mm pe bază de
ipsos, sau mase de șpaclu cu liant hidraulic în calitățile Q2/Q3, se recomandă un grund transparent
pe bază de apă. În acest sens, facem trimitere la Fișa Nr. 2-9/2020 a zugravilor și aplicatorilor de
lacuri “Defecte de aderență a finisajelor aplicate pe mase de șpaclu/placi din ghips” a Asociației
Federale de Vopsele, Decorațiuni, Protecția Clădirilor și Comitetul Federal de Vopsele și Protecția
Valorii Proprietății” (Germania).
Ca o alternativa la masele de șpaclu Q3 pe bază de gips, s-au dovedit eficiente masele de șpaclu
sub formă de pastă.

Mod de aplicare

Produsul Stucco Satinato trebuie omogenizat bine înainte de utilizare, pentru evitarea adeziunii
materialului neomogenizat pe marginea și fundul ambalajului. Acest lucru poate fi efectuat manual,
sau cu un mixer electric cu viteză redusă. A nu se utiliza unelte ascuțite la omogenizare! Agitarea
produsului la shaker după nuanțare nu este suficientă.
La aplicarea prin tehnici de șpăcluire, Stucco Satinato se aplică în strat subțire sub forma de șpăcluiri
în pete și se întinde ulterior la granulă.
După o uscare ușoară a produsului, se închid suprafețele neacoperite prin tehnica șpăcluirii în pete.
A doua etapă de lucru se va efectua identic cu prima etapă.
Aspectul suprafeței poate fi variat prin modificarea tehnicii de lucru.
Atenție: Este foarte importantă evitarea urmelor de șpăcluire. A se aplica numai atât material pe
unealta de lucru cât poate fi prelucrat înainte de uscare. A se evita uscarea materialului pe uneltele
de lucru.

Consum
Condiții de prelucrare
Uscarea/Timp de uscare
Unelte

cca. 80 – 100 ml/m2/strat. Valorile exacte de consum se stabilesc prin efectuarea de probe.
Temperatura minimă pentru aplicare:
+ 5°C pentru aer și stratul suport.
La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, produsul este uscat la suprafaţă
după 30-60 minute. După 1-2 zile este uscat în profunzime şi poate fi aplicat un nou strat.
Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.
Pentru aplicarea lui Stucco Satinato într-un mod economic și eficient, vă recomandăm un şpaclu din
oţel inoxidabil (şpaclu cu lamă dublă retractabilă). Şpaclu se şlefuieşte înainte cu o hârtie abrazivă
umedă (granulaţie 400- 600).
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Curățarea uneltelor
Notă

Cu apă, imediat după utilizare.
Instrucțiuni de curățare și întreținere:
Efectuați teste de curățare în avans pe o suprafață de testare și întotdeauna cu cea mai mare
atenție. Problemele cauzate de încecările de curățare nu pot fi eliminate.
Suprafața decorată cu Stucco Satinato poate avea un ușor efect de scriere. Acest lucru depinde în
mare măsură de culoarea aleasă.
Efectul de scriere pe nuanțe închise, precum și capacitatea de curățare a suprafeței decorate cu
Stucco Satinato pot fi îmbunătățite considerabil prin aplicarea unui strat suplimentar de Capadecor
DecoLasur Matt aplicat cu un fier de glet venețian, sau cu Disbopur 458 PU-Aquasiegel aplicat cu
rola. În acest scop, se vor face în prealabil aplicări de probă, deoarece culoarea și gradul de luciu al
tehnicii de șpaclu pot suferi modificări ca aspect.

Recomandări
Măsuri de securitate
(valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la
îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact
cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN
CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun.
Conține: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, masă de reacție a 5-clor-2metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil- 2H-izotiazol-3-onă (3: 1). Pericol! La pulverizare se pot produce
picături respirabile periculoase. Nu respirați aerosolii sau ceață. Sfaturi pentru alergici: telefon de
urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.
Număr european de urgențe: 112.

Eliminare

Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar
deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau
menajere.

Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul COV

Giscode
Cod produs vopsele și lacuri
Compoziție
Consultanţă tehnică

Suport tehnic

Nu există o valoare limită UE pentru acest grup de produse.
Acest produs conține <1 g / l COV.

BSW 20
vechiul: M-DF01
Rășină poliacrilică, carbonat de calciu, dioxid de titan, apă, aditivi, conservanți.
În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea
din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se
găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții
noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnic@caparol.ro
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