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Capadecor®

Metallocryl Interior
Vopsea lucioasă de dispersie, cu aspect metalizat, pentru interior.

Descrierea produsului
Vopsea lucioasă de dispersie, cu pigmenţi metalici speciali, pentru suprafeţele pereților interiori.
Utilizabilă îndeosebi în spaţii reprezentative şi pentru accente estetice deosebite, îmbogăţind pereţii
în cadrul centrelor comerciale, complexelor de birouri, băncilor, companiilor de asigurări, gărilor, 
discotecilor şi al altora similare.

Domeniu de aplicare

■ Emisii minimizate, fără solvenți (E.L.F.)
■ Certificat AgBB
■ Efect metalic strălucitor
■ Clasa 1 de rezistență la frecare umedă conform DIN EN 13300
■ Rezistentă la dezinfectanți pe bază de apă

Proprietăți

Dispersie sintetică conform DIN 55945.

1,25 l, 2,5 l, 5 l și 10 l

Argintiu metalizat (aproximativ RAL 9006), nuanţa strandard corespunde cu Venato 45 MET.
Capadecor Metallocryl Interior poate fi nuanțat în sistemul de colorare computerizată ColorExpress,
într-o multitudine de culori: nuanțe metalizate conform paletarului RAL, nuanțe din paletarul Caparol
3D System-plus și nunanțele existente până acum la Alucryl.
În cazul nunanțărilor lui Metallocryl Interior în alte nuanțe decât culorile standard, aceste colorări se
vor realiza în sistemul ColorExpress, conform paletarului "CD Metallocryl", pentru a se evita erorile
de nuanță (deviațiile de culoare). Prin urmare, același lucru se va aplica și în cazul nuanțării vopselei 
Amphibolin, folosite ca și strat intermediar.

Liant

Ambalaj/Capacitate recipient 

Culoare

Nuanţe de colorare tipice pentru Capadecor Metallocryl Interior:

Nuanțe argintii
Venato 10 MET 
Venato 20 MET 
Venato 30 MET 
Venato  45 MET

Nuanțe de bronz 
Palazzo 155 MET 
Palazzo 160 MET 
Curcuma 10 MET 
Mai 50 MET

Nuanțe de cupru
Rubin 25 MET 
Papaya 65 MET 
Amber 70 MET 
Marill 50 MET

Nuanțe aurii 
Palazzo 245 MET 
Palazzo 215 MET 
Curcuma 45 MET 
Melisse 35 MET

Nuanțe de fier 
Palazzo 125 MET 
Marill 10 MET 
Citrus 15 MET 
Palazzo 5 MET

Nuanţe provenind din paletarul 3D System-plus:
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Amber 10 MET 
Amber 45 MET 
Amber 95 MET 
Aprico 95 MET 
Arctis 100 MET
Arctis 65 MET 
Arctis 70 MET 
Baccara 10 MET 
Baccara 5 MET 
Barolo 95 MET 
Bordeaux 35 MET 
Cameo 155 MET 
Citrus 10 MET 
Citrus 20 MET 
Curry 35 MET

Curry 95 MET 
Grenadin 95 MET
Jade 70 MET 
Lago 45 MET 
Lago 50 MET
Laser 10 MET 
Lavendel 165 MET 
Magma 35 MET
Magma 40 MET 
Magma 50 MET 
Magma 70 MET 
Magma 75 MET
Mai 70 MET 
Malachit 40 MET 
Melisse 70 MET

Oase 5 MET 
Oase 70 MET 
Pacific 130 MET 
Pacific 155 MET
Pacific 40 MET 
Papaya 35 MET 
Papaya 40 MET 
Papaya 45 MET 
Papaya 70 MET 
Papaya 95 MET 
Patina 45 MET 
Patina 50 MET
Pinie 15 MET 
Pink 25 MET 
Pink 30 MET

Rose 105 MET 
Rose 75 MET 
Rose 95 MET 
Rubin 5 MET 
Saphir 5 MET 
Siena 40 MET
Tundra 40 MET 
Tundra 80 MET 
Tundra 95 MET
Tundra 105 MET 
Verona 130 MET 
Verona 45 MET 
Verona 80 MET 
Viola 80 MET 
Viola 110 MET

Culorile Capadecor Metallocryl Interior au fost dezvoltate conform paletarului Caparol 3D System-
plus, dar diferă în comparație cu culorile originale, datorită caracterului metalic al produsului. Prin
urmare, nu se poate garanta o conformitate între culorile din paletarul 3D System-plus și culorile
obținute în urma nuanțării lui Metallocryl Interior.
Efectul metalic al culorilor poate fi influențat de variația unghiului de vizualizare, precum și de tipul,
intensitatea și incidența luminii. Din acest motiv, recomandăm efectuarea de probe la fața locului. În
plus față de culorile standard, sunt disponibile și alte nuanțe metalice, ex.: RAL și nuanțele
disponibile anterior la Alucryl.

Lucios

La rece, dar ferit de îngheț.

■ Densitate: cca. 1,0 g/cm3

Grad de luciu 

Depozitare 

Date tehnice

AmphibolinProduse complementare

Interior 1 Interior 2 Interior 3 Exterior 1 Exterior 2

+ + ○ – –

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

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domenilor de aplicare

Prelucrare
Suprafețele trebuie să fie solide, curate, uscate și fără substanţe de separare. Respectați VOB, cap.
C, DIN 18363, alineat 3.

Suporturi recomandate

Modalitatea de pregătire a stratului suport depinde de tipul și particularitățile stratului suport existent.
Pentru acoperirea opacă cu Metallocryl Interior, vă rugăm consultați fișa tehnica a produsului
Amphibolin.

Pregătirea suprafeței

Capadecor Metallocryl Interior se amestecă bine înainte de aplicare. Amestecarea se va relua
periodic și în timpul aplicării.

Capadecor Metallocryl Interior poate fi aplicat cu ajutorul unei pensule sau a unei role. Urmele de 
rolă trebuie netezite din nou, evitând suprapunerile. Pentru aplicarea cu rola se recomandă role cu 
fir mediu (12–16 mm), care nu au tendința de a face acumulări de material la capete.

Mod de aplicare

Pentru obţinerea unei distribuţii omogene a pigmenţilor de aluminiu, Capadecor Metallocryl Interior
trebuie aplicat uniform, distribuit transversal şi ulterior roluit într-o direcţie.
Pe suprafețele netede, Metallocryl Interior nu poate fi aplicat manual în mod uniform, fără a fi
vizibile urme de rolă sau pensulă.

Pe suprafeţe netede se pot obţine efecte deosebit de atractive dacă, după aplicarea cu rola a lui
Capadecor Metallocryl Interior, se revine cu o periere a suprafeţei cu mişcări în cruce, utilizând o
perie ovală sau, poate fi șpăcluită cu o gletieră ArteTwin.
Nu se recomandă aplicarea lui Metallocryl Interior prin pulverizare întrucât poate duce la formarea
de vapori și un nivel de luciu neuniform.

Capadecor Metallocryl Interior poate fi utilizat pe suprafețe structurate, cu o granulație de cca. 2 mm,
fără a mai fi finisat cu pensula sau cu gletiera.

Efecte atrăgătoare suplimentare sunt realizabile, atunci când Capadecor Metallocryl Interior este 
folosit ca strat intermediar, înainte de a aplica Capadecor ArteLasur sau ArteLasur Color.
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Strat intermediar:
Capadecor Metallocryl Interior conține pigmenți speciali de efect. Influențele alcaline și acide pot
provoca decolorarea suprafețelor, în special în combinație cu o expunere ridicată la umiditate. Prin
urmare, pe substraturile alcaline, neabsorbante, este necesară aplicarea unui strat suplimentar de
etanșare cu Disbon 481 EP-Uniprimer (respectați datele din fișa cu Informații tehnice Nr. 481).

Se aplică un strat intermediar de Amphibolin (a se vedea fișa cu Informații tehnice Nr. 100).

Stratul intermediar se nuanțează în aceeași culoare cu cea a stratului final de Capadecor Metallocryl
Interior. Nuanțarea vopselei Amphibolin se realizează computerizat în sistemul ColorExpress, 
conform colecției de culori CD Metallocryl.

Alte produse nu sunt potrivite ca și strat intermediar.

Strat final:
Aplicați două straturi finale de Capadecor Metallocryl Interior nediluat (sau diluat cu max. 5% apă).

Decorarea tapetelor Capaver ElementEffects:
Atunci când folosim Metallocryl Interior pe tapetele Capaver ElementEffects, stratul intermediar de
Amphibolin poate fi omis. Unele nuanțe critice (cu un adaos mare de coloranți) pot necesita și 
aplicarea unui al treilea strat de Metallocryl Interior.

Aplicați Metallocryl Interior cu ajutorul unei role cu fir scurt și distribuiți uniform. Finisați apoi
suprafața cu rola, fără produs, pe o singură direcție. Îmbinările trebuie netezite din nou. Metallocryl
se aplică întotdeauna ud pe ud.

Sistemul de acoperire

Cca. 100 ml/m² pe strat, pe suprafețe structurate; pe suprafeţele cu rugozitate crescută consumul
creşte corespunzător. Un consum exact se poate determina prin efectuarea de teste la fața locului.

Consum

Temperatura minimă pentru aplicare:
+ 5°C pentru aer și stratul suport.

Condiții de prelucrare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, produsul este uscat la suprafaţă și se poate revopsi 
după aprox. 4-6 ore. Umiditatea crescută și temperaturile mai scăzute, prelungesc timpul de uscare.

Uscarea/Timp de uscare

Cu apă, imediat după utilizare.

Capadecor Metallocryl Interior nu poate fi aplicat pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă.

Curățarea uneltelor 

Notă

Pentru a păstra proprietățile speciale ale acestui produs, acesta nu trebuie amestecat cu alte
materiale.

Pentru a evita urmele de îmbinare, produsul se prelucrează ud-pe-ud.

La utilizarea grundului Caparol-Tiegrund TB la interior, poate apărea un miros specific de solvent. 
Din acest motiv este recomandată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile 
sensibile, este recomandată utilizarea grundului AmphiSilan-Putzfestiger, lipsit de substanţe 
aromatice şi cu miros redus.

Recomandări

■ Testarea rezistenței la dezinfectanți
■ Încăpere de testare conform schemei de testare AgBB

Certificate

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A
nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați filtrul de praf P2 pentru lucrări de șlefuire. Nu inspirați ceața/ 
spray-ul. Utilizati pentru protecție filtre combinate A2/P2. Conține 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -onă, 
amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [Nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol- 3-onă [Nr. 
CE 220-239-6] (3: 1), 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Sfaturi 
pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul 
Național de Sănătate Publică.

Măsuri de securitate
(valabil la data publicării)

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se elimină la un punct de
colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și
demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Eliminare

al acestui produs (Cat.A/a): 30g/l. Acest produs conține < 1 g/l COV.

BSW20

cod vechi: M-DF01

Rășină poliacrilică, pigmenți perlați (aluminiu), apă, aditivi, conservanți (metil- / benzizotiazolinonă,
amestec de clorometil și metilizotiazolinonă (3: 1)).

Valoare limită admisă de UE pentru

conținutul COV 

Giscode

Cod produs vopsele și lacuri 

Compoziţie

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.

Consultanţă tehnică
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Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnic@caparol.ro

Suport tehnic
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