Technická informace

SeidenLatex
Interiérová barva s minimálními emisemi, pro hedvábně matný
povrch stěn

Popis výrobku
Účel použití

Pro vnitřní nátěry s hedvábně lesklým povrchem, které jsou odolné vůči oděru, snášejí
maximální namáhání a udržují strukturu.
Zvláště vhodný na plochy, které jsou vystaveny silnějšímu zatížení ve školách, nemocnicích, školkách,
veřejných budovách, kancelářích, hotelech, restauracích, na chodbách, schodištích atd., nátěr snáší
maximální namáhání a navíc ho lze i snadno čistit.
Vedle toho je barva obzvláště vhodná k nátěru tapet, na dřevotřískové desky, reliéfní a strukturované
tapety, i pro obklady stěn ze skleněné tkaniny, u kterých zvýrazní texturu svým hedvábným leskem.

Vlastnosti

Materiálová báze
Balení / velikosti nádob
Barevné odstíny
Stupeň lesku
Skladování

■
■
■
■
■

ředitelný vodou, ekologicky nezávadný a s mírným zápachem
vysoký stupeň bělosti
difúzní
hodnota sd < 0,3 m
vysoce odolný při čistění a odolný vůči vodným desinfekčním prostředkům a čisticím prostředkům
pro domácnost
■ snadné zpracování
■ odolný vůči alkáliím a proto nezmýdelňuje
■ bez obsahu zakalujících látek
Umělý latex podle normy DIN 55 945.
2.5 l, 12.5 l
Bílý.
Caparol SiedenLatex lze strojně tónovat v systému ColorExpress.
Hedvábně lesklý
V chladu, bez nebezpečí mrazu, v dobře uzavřených nádobách.
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Vlastnosti dle ČSN EN 13 300 (Tónování může způsobovat odchylky ve vlastnostech):
■ Otěr za mokra:
■ Kontrastní poměr:

Třída 1
krycí schopnost třídy 2 při
vydatnosti 7 m2 / l, příp. 140 ml/m2
■ Maximální zrnitost:
Jemná (< 100 µm)
■ Hustota:
Cca. 1.35 g/cm³
■ Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy ve sd < 0,3 m
vztahu k difuzi sdH2O:
Vhodnost podle
technické informace č. 606
definice oblastí použití
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Zpracování
Vhodné podkladové materiály
Úprava podkladového materiálu

Podklady musí být zbavené nečistot i odpuzujících částic a suché.
Omítky vápenocementové a vápenné
Pevné, normálně savé omítky lze natírat bez jakékoli přípravy. Na hrubé, porézní, nasákavé omítky,
mírně uvolňující písek použijte základní nátěr CapaSol RapidGrund, Grundier konzentrat LF nebo
Haftgrund EG.
Strojní sádrové omítky nebo omítky vápenné skupiny P IV
Na gletované omítky aplikujte základní nátěr Haftgrund EG. Sádrové omítky se slinutou vrchní vrstvou
nejprve obruste. Omítky, které jsou přebroušené očistěte od prachu a proveďte základní nátěr
přípravkem CapaSol RapidGrund nebo Grundier Konzentrat LF.
Sádrokartonové desky
Nerovnosti na povrchu tmelu obruste. Měkká a zbroušená místa na sádrovém tmelu zpevněte
přípravkem CapaSol RapidGrund. Dále naneste základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. U desek,
které obsahují vodorozpustné látky s nebezpečím zabarvení, proveďte základní nátěr přípravkem
Caparol Filttergrund.
Beton
Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky uvolňující prach a písek a aplikujte CapaSol
RapidGrund.
Pórobeton
Aplikujte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund.
Zdivo z vápenopískových cihel a lícových cihel
Aplikujte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund.
Nosné nátěry
Matné slabě nasákavé nátěry natírejte přímo. Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Aplikujte
základní nátěr přípravkem Caparol Haftgrund EG.
Nenosné nátěry
Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami a vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice odstraňte. Na
slabě nasákavé hladké plochy proveďte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. Na hrubé porézní
nasákavé plochy, uvolňující písek, naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund. Nenosné
nátěry minerálními barvami mechanicky odstraňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základní nátěr
přípravkem Dupa-Putz Festiger.
Nátěry klihovými barvami
Důkladně omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.
Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem
Natírejte bez předchozího ošetření.
Nedržící tapety a běžné papírové tapety
Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky tapet omyjte. Opatřete základním nátěrem přípravkem DupaPutz Festiger.
Plochy napadené plísněmi
Napadení plísněmi nebo houbami odstraňte mechanicky za mokra (například okartáčováním, setřením
nebo oškrábáním). Plochy napusťte přípravkem Capatox a nechte dostatečně vyschnout. Proveďte
základní nátěr podle druhu a povahy podkladu. Na silně napadených plochách proveďte finální nátěr
přípravkem Indeko-W.
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Plísňové / plesnivé povrchy
Odstraňte napadení houbami (plísněmi / plísněmi / plísněmi) mokrým čištěním / drhnutím. Poté
použijte Capatox nebo FungiGrund a nechte důkladně zaschnout. Základní nátěr podle typu a stavu
podkladu. Na silně zamořené povrchy naneste vrchní vrstvu Indeko-W, Malerit-W nebo Fungitex-W v
souladu s právními / místními a úředními předpisy (dodržujte např. Vyhlášku o biocidních přípravcích a
vyhlášku o nebezpečných látkách).
Malá defektní místa
Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol-Akkord podle předpisu na zpracování,
případně proveďte dodatečně základní nátěr.
Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí a tuku
Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte teplou vodou s přídavkem čistícího
prostředku pro domácnost, rozpouštějícího tuky a nechte dostatečně vyschnout. Zaschlé skvrny od
vody vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol
Filtergrund.
Dřevo a dřevěné materiály
Natřete vodorozpustnými ekologickými emaily Capacryl nebo lazurami Capadur.
Postup nanášení

Štětcem, válečkem nebo stříkání přístroji airless.
Nanášení přístrojem airless:
úhel nástřiku: 50°
tryska: 0.017” - 0.019"
tlak nástřiku: 180 - 200 barů
Před aplikací materiál dobře promíchejte.

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Základní popřípadě pomocný nátěr: Barva Caparol SeidenLatex, ředěná maximálně 10 % vody.
Finální nátěr: Barva Caparol SeidenLatex, ředěná maximálně 5 % vody.

Spotřeba

Cca 140 ml/m2 na jeden pracovní postup na hladkém podkladu. Na drsných plochách se spotřeba
příslušně zvýší.
Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem.

Podmínky při zpracování
Vysychání / doba vysychání

Čistění nářadí
Upozornění

Minimální teplota: +5°C pro materiál, podklad a okolní vzduch.
Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu bude barva za 4 - 6 hodin suchá na povrchu a schopná
dalšího nátěru. Vyschlá a schopná zatížení bude cca za 3 dny. Za nižších teplot a vyšší vlhkosti
vzduchu se tyto doby prodlužují.
Ihned po použití očistěte nářadí / vybavení vodou.
Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, natírejte vždy souvislou plochu najednou s napojováním
do mokrého materiálu.
Nepoužívejte dezinfekční prostředky na bázi fenolu, abyste předešli zežloutnutí povrchu.

Pokyny
Prosím pozor
(stav v době tisku)

Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá
povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s
chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal
nebo štítek výrobku. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky.
Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Likvidace

Mezní hodnota EU pro obsah látek
VOC (těkavých organických
sloučenin)
Prohlášení o obsažených látkách

Servisní středisko pro zákazníky

Výrobek: Odstraňte obsah a obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními
předpisy.
Odpad se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadních vod.
Znečištěné obaly: K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly.
Katalogové číslo odpadu: použitý produkt 080112, Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem
080111
Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje
max. < 1 g/l VOC.
Polyvinylacetátová pryskyřice, oxid titaničitý, silikáty (křemičitany), voda, aditiva, filmotvorná složka,
konzervant (1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one).
Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz
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