INFORMAȚII TEHNICE NR. 563

Capadecor
StuccoDecor Wachsdispersion
Ceară pe bază de dispersii, pentru tehnicile de șpaclu de interior,
destinată protecției suplimentare împotriva
murdăriei grosiere și a lichidelor

Descrierea produsului
Domeniu de aplicare
Proprietăți

Baza materialului
Ambalaj/Capacitate recipient

Ceară pe bază de dispersii, ce conferă suprafețelor un tratament hidrofobic și în același timp
intensifică nuanța și luciul suprafeței.
■ Incolor și inodor
■ Capacitate de difuzie
■ Certificat AgBB în sistemul cu StuccoDecor Di Luce

Ceară pe bază de dispersii
0,5 kg (în recipient de plastic)

Culoare

Incolor

Grad de luciu

Lucios

Depozitare

Specificații tehnice
Produse complementare

Notă

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domenilor de aplicare

Cel puțin 12 luni.
Depozitat la rece, dar ferit de îngheț, la temperaturi între 5 și 35 grade C. Este obligatoriu ca
recipientele să se păstreze închise etanș, pentru a preveni uscarea materialului.
■ Densitate: cca. 0,80 g/cm3
■
■
■
■

StuccoDecor Di Luce
Stucco Satinato
Calcino Romantico
Pigmenții de efect Capadecor (ex. Pearl White)

Petele de cafea, vin roșu, ketchup, etc, nu pot fi îndepărtate complet de pe suprafață, chiar dacă
aceasta a fost acoperită cu StuccoDecor Wachsdispersion. Succesul de curățare depinde în mare
măsură de timpul de contact al contaminării.
Interior 1
+

Interior 2
+

Interior 3
○

Exterior 1

Exterior 2

–

–

(-) nu este recomandat / (O) recomandat dar condiționat / (+) recomandat
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Prelucrare

Suporturi recomandate
Pregătirea materialului

Tehnici decorative netede, sub formă de masă de șpaclu, precum StuccoDecor Di Luce, Calcino
Romantico sau Stucco Satinato.
Pentru protejarea suprafețelor șpăcluite, materialul este gata pregătit pentru aplicare.
Utilizarea pigmenților de efect este potrivită doar pentru StuccoDecor Di Luce și Stucco Satinato.
Pentru aceasta, cantitatea dorită de pigment de efect se amestecată direct cu StuccoDecor
Wachsdispersion și se omogenizează cât mai bine.
Rețineți că acest proces poate duce la formarea temporară de cocoloașe de pigmenți de efect.
Pentru a evita acestă situație, la adaosuri mari, pigmentul de efect se va amesteca în ceară în două
etape.

Mod de aplicare

Pentru a asigura o uscare suficientă a peretelui, suprafețele pe care urmează a se aplica ceara
necesită o uscare de cel putin 2 zile după finalizare. Prelucrarea prematură poate duce la decolorare.
Aplicați produsul nediluat pe toată suprafața, folosind un fier de glet venețian sau șpaclul cu lamă
dublă retractabilă și apoi îndepărtați excesul de material tot cu ajutorul uneltei de aplicare. Lăsați să
se usuce și apoi dacă este necesar lustruiți suprafața cu o cârpă moale (nu utilizați mașini de
lustruit).

Dacă se folosește un amestec de pigmenți de efect și ceară, lucrați întotdeauna ud-pe-ud pentru a
evita urmele de îmbinare.
Consum
Timp de prelucrabilitate
Condiții de prelucrare
Uscarea/Timp de uscare
Unelte
Curățarea uneltelor
Notă

■ Pe StuccoDecor Di Luce: cca. 10 g/mp
■ Pe Stucco Satinato: cca. 30 g/mp
■ Pe Calcino Romantico: cca. 60 g/mp

Aproximativ 15 - 20 de minute, în funcție de condițiile de la fața locului.
Temperatura minimă pentru aplicare: + 10°C pentru aer și stratul suport.
Utilizați doar atât material cât poate fi aplicat în timpul de lucru specificat. Nu folosiți material uscat
sau întărit.

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, produsul este uscat la suprafaţă după
aprox. 12 ore. După 3 zile este complet uscat şi poate fi chiar și cuățat.

Fier de glet venețian sau șpaclu cu lamă dublă retractabilă.
Imediat după utilizare, cu apă și săpun.
Aveți întotdeauna grijă să utilizați numai unelte curate pentru aplicarea produsului.
Verificați compatibilitatea înainte de a aplica produsul pe alte tehnici de șpaclu.

Recomandări
Certificări
Curățare și întreținere

■ Certificat AgBB în sistemul cu Stucco Decor Di Luce

StuccoDecor Wachsdispersion nu oferă nici o protecție în cazul stropirii directe cu apă, sau a
murdăririi cauzate de substanțe care conțin grăsimi, acizi, gudron, cafea sau ceai și substanțe cu
efect de decolorare. Murdăria ușoară poate fi îndepărtată cu apă caldă, eventual cu adăugarea de
detergenți neutri pentru uz casnic.
În principiu, agenții de curățare trebuie testați în prealabil pe o suprafață de probă.

Fraze de pericol și precauție
(valabil la data publicării)

Lichid și vapori inflamabili. Cauzează iritarea gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe
termen lung. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor. A se ține departe de foc deschis / suprafețe fierbinți. A nu mânca, bea sau fuma în timpul
utilizării produsului. A nu se inhala vaporii de produs. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau
îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A se evita dispersarea în
mediu. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.

Eliminare

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

Compoziţie
Informații suplimentare
Consultanţă tehnică

Ceruri, compuși alifatici, aditivi.
Consultați Fișa cu date de securitate.
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.
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