Технічна інформація 561

Capadecor
StuccoDecor Wachsdispersion
Дисперсійний віск для додаткового захисту декоративної
шпаклівки StuccoDecor Di Luce від сильних забруднень і рідин
всередині приміщень.
Опис продукту
Сфера застосування
Властивості

В’яжуче
Упаковка/Розмір тари

Дисперсійний віск служить для гідрофобізації поверхні.
■ без цвета и запаха
■ склонен к диффузии и сорбции
■ соответствует стандартам AgBB
Водна дисперсія
0,500 кг

Колірні відтінки

прозорий

Ступінь глянцю

глянцевий

Зберігання
Технічна характеристика
Вказівки

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche

мінімальний термін 12 місяців.
в прохолодному місці, але не на морозі, не нижче 5 °C та не вище 35 °C.
■ Щільність: бл. 0,80 г/см3
Забруднення кавою. вином та кетчупом, незважаючи на покриття StuccoDecor Wachsdispersion,
не можуть бути повністю видалені.
Результат очищення залежить від давності забруднення.
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Застосування
Придатні основи
Метод нанесення

Витрата
Тривалість обробки

StuccoDecor Di Luce
Для забезпечення достатнього висихання поверхні, поверхні повинні сохнути протягом
принаймні 2-х днів. Передчасна обробка може призвести до знебарвлення.
Нерозбавлений матеріал нанести на поверхню. Видаліть надлишки матеріалу шпателем. Після
висихання відполірувати з допомогою м'якої тканини.
макс. 10 г/м2
бл. 15 - 20 хвилин
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Умови застосування
Період висихання
Очищення інструментів
Вказівки

Нижня температурна межа при нанесенні:
+10°C для навколишнього середовища та основи.
При +20°C та 65% відносній вологості повітря через бл. 12 годин поверхня суха.
Відразу після застосування промити водою.
При нанесенні іншими техніками шпаклювання, радимо Вам зробити пробне нанесення.

Примітки
Рекомендації/Експертизи
Чищення та догляд

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент
друку)

Утилізація

Детальні вказівки
Технічна підтримка

Центр обслуговування клієнтів

■ В поєднанні з StuccoDecor Di Luce AgBB-стійка
StuccoDecor Wachsdispersion не забезпечує захисту при прямому потраплянні води, а також
забруднення жиром, сажею, кислотою або кавою.
Легкі забруднення поверхні можна видалити з допомогою теплої води, з додаванням
нейтральних миючих засобів.
Горюча рідина і пар. Викликає серйозне подразнення очей. Токсичний для водних організмів.
Повторний вплив може викликати сухість і розтріскування шкіри. Зберігати в недоступному для
дітей місці. Тримати подалі від відкритого вогню / гарячих поверхонь. Не палити. Не вдихати пар
/ аерозоль. Уникати потраплянню в очі, на шкіру або на одяг. Використовуйте тільки на
відкритому повітрі або в добре провітрюваних приміщеннях. Не викидати в навколишнє
середовище. При проковтуванні: прополоскати рот. Не викликати блювоту.
Тільки повністю порожні контейнери можуть бути утилізовані. Рідкий залишок здавати на
пунктах збору старих фарб / лаків, утилізації сухих залишків продукту у вигляді відходів
будівництва та або побутових відходів та побутового сміття.
Див. паспорт безпеки.
В даному виданні не можуть бути розглянуті усі поверхні та методи їх обробки.
Якщо обробляються поверхні, які не включені до цієї технічної інформації, необхідно звернутись
до наших співробітників за консультацією.
Телефон:+38 (044) 379 06 91
Факс:+38 (044) 379 06 85
e-mail: info@caparol.ua
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