
Ez a mûszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok 
sokszínûségére, a felhasználó nem menthetô fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány 
elveszti érvényességét.

Alkalmazási terület:

Színezhetô, feldolgozásra kész, 
fehér-áttetszô simítómassza disz-
perziós bázison dekoratív glettelési 
technikák elôállítására belsô környe-
zetben. Alkalmas minden hordképes 
alapozásra megfelelô elôzetes 
kezelés után.

Tulajdonságok:
• Kopás/ dörzsölés álló
• Strapabíró
• Magas tapadó szilárdság
• Vízzel hígítható, környezetkímélô 

és gyenge szagú

Kötôanyag:
Mûanyag diszperzió.

Fényességi fok:
Selyemfényû.

Szín:
Fehér-áttetszô
Alpinacolorral illetôleg AVA-
Amphibolin színezôfestékkel szí-
nezhetô.

Tárolás:
Hûvös, fagymentes helyen. Felbontott 
göngyöleget jól le kell zárni.

Figyelem!
Gyermekek elôl el kell zárni. Ha 
szemmel érintkezésbe kerül, víz-
zel azonnal alaposan ki kell öblíteni. 
Nem juthat természetes vizekbe.
További információ: lásd Biztonsági 
Adatlap.

Hulladék elhelyezés:
Csak üres göngyöleg dobható a hul-
ladéktárolóba.

Kiszerelés:
22 kg

Rétegfelépítés:

Közbensô rétegfelhordás
A felületeket finom Caparol-Akkord-
spachtellal le kell simítani, adott 
esetben második simító réteget kell 
felhordani. Száradás után 220-as 
szemcsézetû csiszolópapírral le kell 
csiszolni. Ezután finom csiszolás 
következik 320-as vagy finomabb 
szemcsézetû csiszolóval.

Utasítás:
A finom Caparol-Akkordspachtellal 
készült alapozás különbözô szív-
óképessége esetén egy a teljes 
felületre kiterjedô folt-simításnak kell 
megtörténnie tónus nélküli Stucco-
Decorral. 

Záró réteg-felhordás:
Az elôkészített felületek portalanítása 
után simítás Stucco-Decorral a kívánt 
színtónusban (árnyalás Alpina-co-
lorral vagy AVA-Amphibolin teljes 
tónusú és árnyaló festékekkel. A 
felhordásnak legalább két munkame-
netben kell megtörténnie.
A felület strapabírásának megemelé-
séhez pótlólagos simítás-felvitel tör-
ténhet, fényes Caparol Deco-Lasurral, 

adott esetben körülbelül 5 % Perlatec 
arany vagy ezüst hozzáadásával.

Felhordás:
A simítás végrehajtásához alkalma-
sak a kereskedelemben szokásos 
simítók, pl. a Japán-simító.

Szerszámok tisztítása:
Használat után vízzel, esetleg öblítô 
szer hozzáadásával.

Felhasználás:
A felhasználás függ a simítás-felhor-
dások számától. A felhasználási érté-
keket ezért próbafelületek létesítés-
ével lehet meghatározni.
Feldolgozási hômérséklethatár:
Min. +5 oC a környezô levegôre és 
az alapra.

Száradási idô:
Az egyes simítás-felvitelek között a 
mindenkori hômérséklet és légned-
vesség mellett kb. 1–2 órának kell 
eltelnie. Hûvös és nedves környezeti 
feltételek esetén a száradási idôk 
hosszabbak.

Összeegyeztethetôség:
A speciális tulajdonság megtartása 
érdekében, a Stucco-Decort más 
rétegalkotó anyagokkal nem szabad 
keverni.
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Ez a mûszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok 
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Alkalmas alapok és azok elôke-
zelése
Az alapoknak kielégítôen hordképe-
seknek, szennyezôdéstôl, elválasztó 
anyagoktól menteseknek és szá-
raznak kell lenniük. Az alapozás el-
ôkészítésének módja függ a meglevô 
alaptól és annak állapotától. 

Strukturált alapok, mint pl. szerkezeti 
vakolatok mûgyanta bázison vagy 
üvegszöveten a végsô rétegfelhordás 
elôtt közepes vagy finom Caparol-
Akkordspachtellal, Stucco-Decorralsi-
mára kell elkészíteni. 
Az alapozás elôzetes kezelését a 
Nr. 715 sz. Mûszaki információnak 
– Beltéri glettanyagok – megfelelôen 
kell kivitelezni.

Mûszaki tanácsadás:
Ez a Mûszaki Ismertetô nem fog-
lalkozhat valamennyi, a gyakorlatban 
elôforduló alapfelülettel és azok fes-
téstechnikai elôkészítésével.
Nehéz esetekben kérje szaktanácsa-
dóink részletes és egyedi megoldást 
nyújtó véleményét

Alkalmas alapok

Mûszaki Információ   Caparol Nr. 560 · Állapot: 2000. Szeptember


