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Capadecor-Putz                
Többszín ő, kis szemnagyságú és rendkívül gazdaságos 
könnyübevonat bels ı felületekhez, speciálisan hengerrel történ ı 
felhordáshoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhasználás: 
Többszínő, rendkívül kopásálló 
falbevonat belsı felületekhez, 
amely alkalmas irodák, folyosók, 
lépcsıházak, fogadóhelyiségek, 
stb. belsı felületeinek 
bevonására.. 
 
Tulajdonságok: 

- vízzel hígítható 
- fénnyel szemben ellenálló 
- könnyen tisztítható 
- mechanikusan terhelhetı 
- nem éghetı DIN 4102 szerint, 

A2ásványi hatású, kis 
szemnagyság 

- azonnal feldolgozható 
- könnyen felhasználható, 

hengerrel történı 
felhordással kiváló eredmény 
érhetı el 

- könnyen javítható 
 
Utasítás: 
Nagy felületen alkalmazható és 
gazdaságosan feldolgozható, 
Capadecor-Putz szórásra 
elıkészített változata 
megrendelésre kapható 
(figyeljenek a szállítási 
határidıkre). 
 
Színárnyalat: 
Átlátszó kötıanyag, színes Chips-
szel 17 színárnyalatban a 
színkártyák szerint. 

Kötıanyag: 
Mőgyanta diszperzió. 
 
Fényességi fok: 
Matt. 
 
sd – érték: 
Kb. 0,10 
 
Színárnyalatok áttekintése: 
Köztes bevonat 

 
Capadecor-
Putz 

Caparol-
Putzgrund 
színezve 

10. színárnyalat Putzgrund fehér 
11. színárnyalat 3D Caramel 25 
12. színárnyalat Putzgrund fehér 
13. színárnyalat 3D Grau 30 
14. színárnyalat 3D Grau 20 
15. színárnyalat 3D Caramel 10 
16. színárnyalat 3D Palazzo 10 
17. színárnyalat 3D Siena 10 
18. színárnyalat 3D Melisse 90 
19. színárnyalat 3D Ginster 120 
20. színárnyalat 3D Ginster 55 
21. színárnyalat 3D Palazzo 175 
22. színárnyalat 3D Palazzo 230 
23. színárnyalat 3D Aprico 120 
24. színárnyalat 3D Coelin 50 
25. színárnyalat 3D Oase 55 
26. színárnyalat 3D Aprico 100 
 
Figyelem! 
Gyermekek elıl elzárva tartandó. 
Szembe kerülés esetén azonnal 
tiszta vízzel ki kell mosni. 
Szórással történı felhordásnál a 
permetet nem szabad belélegezni. 
Nem kerülhet a vizekbe. További 

adatokat lásd a biztonsági 
adatlapon. 
 
Útmutató: 
A tisztíthatóság növelése 
érdekében a Capadecor-Putz, 
Capafloc-Finish matt vagy Deco-
Lasur matt termékekkel kezelhetı. 
 
Tárolás: 
Hideg, fagymentes helyen 
tárolandó. 
A megkezdett tárolóedényeket 
szorosan visszazárva kell tárolni. 
 
Hulladékkezelés: 
Csak festékmentes 
csomagolóanyagot adjunk le 
újrahasznosításra. Folyékony 
anyagmaradványokat víz alapú 
festékhulladékként, beszáradt 
anyagmaradványokat megszáradt 
festék formájában háztartási 
hulladékként kezelhetjük. 
 
Anyagösszetev ık: 
Akrilgyanta-diszperzió, színes 
festékanyagok, ásványi 
töltıanyagok, víz, filmképzı 
segédanyag, adalékanyag, 
tartósítószer. 
 
Kiszerelés: 
12,5 kg 
 
Köztes bevonat: 
Caparol-Putzgrund terméket 
színben a Caparol-Putz kiválasztott 
színárnyalatával egyeztetve. (lásd 
színárnyalat táblázat). A nem 
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Kizárólag csak belsı felhasználásra! 



kvarctartalmú köztes bevonatok 
nem alkalmasak. 
 
Hengerrel történ ı felhordás: 
Capadecor-Putz terméket lassaú 
keveréssel kell kikeverni, 
rövidszırő hengerrel hígítás nélkül 
egyenletesen fel kell hordani 
(hengerezéssel alaposan be kell 
dolgozni), esetleg keresztirányban 
haladva felhordani és rövid 
száradás után puha kefével 
átdolgozni. 
 
Anyagszükséglet hengerlésnél: 
Kb. 400-500 g/m2, a pontos 
felhasználási mennyiséget 
próbabat készítéséval lehet 
meghatározni. 
 
Hengerléshez szükséges 
szerszámok: 
Ecsettel (sarkoknál) és rövid szırő 
hengerrel történik a felhordás. A 
szerszámokat használat után 
vízzel azonnal ki kell mosni. 
 
Szórással történ ı felhordás: 
Capadecor-Putz terméket lassú 
keveréssel kell kikeverni, 
megfelelı szórópisztollyal hígítás 
nélkül egyenletesen, lassú 
körkörös mozdulatokkel felhordani 
Utólag ne javítsuk! 
 
Anyagszükségelet szórásnál: 
Az alapfelület érdessége szerint 
kb. 800-1100 g/m2, a pontos 
felhasználási mennyiséget 
próbaszórással lehet 
meghatározni. 
 
Megfelel ı szórópisztolyok: 
Tölcséres pisztolyok 
Fúvóka: 4-5 mm 
Légnyomás: 2,5 – 3,5 bar 
A szerszámokat használat után 
vízzel azonnal ki kell mosni. 
 
Feldolgozási h ımérséklet: 
Legalább + 8 ˚C-nál és 65 % relatív 
páratartalomnál. 
 
Száradási id ı: 
+ 20 ˚C és 65 % relatív 
páratartalomnál kb.  6-8 óra után 
felületszáraz. Teljes száradás és 
terhelhetıség kb.3 nap után. 
Hidegebb hımérséklet, illetve 
magasabb páratartalom esetén 

hosszabb száradási idı 
szükséges. 
 
Figyelem! 
Vastagabb rétegek és 
színárnyalatbeli különbségek 
kialakulásának elkerülése 
érdekében nagy felületeken 
azonos gyártási számú anyaggal 
kell dolgozni. Belsı felületeken 
Caparol-Tiefgrund TB 
alkalmazásakor jellegzetes 
oldószerszag jelentkezhet, ezért 
gondoskodni kell a megfelelı 
szellıztetésrıl. Kényesebb 
területeken az aromamtes 
szagtalan Colarol-Putzfestigert kell 
alkalmazni. 
 
Megfelel ı alapfelületek és azok 
elıkészítése: 
Az alapfelületeknek 
szennyez ıdéstıl és leváló 
részekt ıl mentesnek, valamint 
száraznak kell lenniük. 
 
Strukturált alapfelületek: 
Szilárdan tapadó érdes rost- illetve 
üvegszövet tapétákra, valamint az 
enyhén vagy közepesen strukturált 
vakolatokra a Caparol-Putzgrund 
köztes bevonat után Caparol-Putz 
termékkel bevonatot lehet 
készíteni. Ennek során figyelni kell 
arra, hogy az alapfelület szerkezeti 
különbségeit elfedik-e. Esetleg 2-
szeres Capadecor-Putz bevonatra 
is szükség van. 
 
PII, PIII-as habarcscsoportba 
tartozó vakolatok: 
Szilárd, normál nedvszívó 
vakolatok nem igényelnek 
elıkészítést. A könnyen 
homokosodó, nedvszívó 
vakolatokat Caparol Acryl-
Hydrosol, illetve CapaSol 
termékekkel kell kezelni.  
 
PIV habarcscsoportba tartozó 
gipsz- és kész vakolatok: 
A gipszvakolatot csiszoljuk le, 
portalanítsuk és Caparol Tiefgrund 
TB készítsünk alapbevonatot. 
 
Gipsz épít ılapok: 
A nedvszívó lapokon Caparol 
Acryl-Hydrosol, vagy Caparol 
Tiefgrund TB felhasználásával 
alapbevonatot kell készíteni.  

Gipszkarton lemezek: 
Simítókanál élével le kell kaparni. 
Puha és csiszolt részeket Caparol 
Tiefgrund TB felhasználásával meg 
kell erısíteni. CapaSol 
felhasználásával készítsünk 
alapbevonatot. Elszínezıdı és 
vízben oldódó anyagokat 
tartalmazó lapok esetében érdes 
Caparol-Filtergrundot kell 
használni. 12. számú BFS adatlap 
2 részét figyelembe kell venni. 
 
Beton: 
Esetleg meglévı könnyen leváló 
anyagmaradványokat, valamint 
porosodó, homokosodó részeket el 
kell távolítani. 
 
Porózus beton: 
Capaplex termékkel 1:3 arányban 
vízzel hígítva alapbevonatot kell 
készíteni. 
 
Mészhomok és téglafalazatok: 
Nem igényel elıkészítést. 
 
Teherbíró bevonatok: 
Matt, enyhén nedvszívó 
bevonatokra közvetlenül rá lehet 
dolgozni. Fényes felületeket és 
lakkbevonatokat meg kell 
érdesíteni. 
 
Nem teherbíró bevonatok: 
Nem teherbíró lakk és diszperziós 
festékeket vagy mőgyanta 
bevonatokat el kell távolítani. 
Érdes, porózus, homokosodó, 
illetve nedvszívó felületekre 
Caparol Acryl-Hydrosol, vagy 
CapaSol felhasználásával 
alapozzunk. 
 
Enyves festékbevonatok: 
Az alapfelületet le kell mosni. 
Caparol Tiefgrund TB 
felhasználásával alapozzunk. 
 
Érdes felület ő, domború vagy 
dombornyomású papírtapéták, 
nem szilárdan tapadó tapéták: 
Maradéktalanul el kell távolítani. 
Csiriz és papírmaradékokat le kell 
mosni. Caparol Tiefgrund TB 
felhasználásával készítsünk 
alapbevonatot. 



Penészes felületek: 
A penészt, illetve a gombásodást 
távolítsuk el. A felületet Capatox-
szal mossuk át és hagyjuk 
alaposan megszáradni. 
 
Nikotin- víz- korom- vagy 
zsírfoltos felületek: 
Nikotinszennyezıdéseket, valamint 
korom- és zsírfoltokat vízzel és 
zsíroldó háztartási tisztítószer 
hozzáadásával mossuk le és 
hagyjuk alaposan megszáradni. A 
felszáradt vízfoltokat lekeféléssel 
meg kell tisztítani. Érdes Caparol-
Filtergrund felhasználásával 
szigetelı alapbevonatot kell 
készíteni (845 számú mőszaki 
információ). 

Kisebb hibás felületek: 
Megfelelı elıkészítés után a 
felületet Caparol-Akkordspachtel 
használatával a felhasználási 
elıírások szerint ki kell javítani, és 
adott esetben le kell alapozni.  
Mőszaki információ: 
A gyakorlatban elıforduló 
valamennyi alapfelületeket és azok 
festési technikáit ez az ismertetı 
nem tárgyalhatja. Amennyiben 
olyan alapokkal dolgozik, amelyek 
ebben a mőszaki ismertetıben 
nem találhatók meg, forduljon 
szaktanácsadóinkhoz, akik 
részletes, és az adott felületre 
vonatkozó tanácsokkal szolgálnak. 
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Ez a mőszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. 
Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínőségére, a felhasználó nem menthetı fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen.  
Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét 


