Technická informace

Metallocryl Interior
Lesklá disperzní barva s metalickým vzhledem pro vnitřní
použití

Popis výrobku
Účel použití

Vlastnosti

Materiálová báze
Balení / velikosti nádob
Barevné odstíny

Metallocryl interior je lesklá disperzní barva se speciálními metalickými pigmenty pro nátěry vnitřních
stěn. Obzvláště vhodná pro interiéry reprezentačních prostor, jako kancelářské budovy, banky,
diskotéky a podobné prostory.
Bez obsahu organických rozpouštědel a s minimálními emisemi
Ředitelný vodou
Šetrný k životnímu prostředí, se slabým zápachem
Metalický efekt
Disperze syntetických pryskyřic
2,5 a 5 l
Kovově stříbrný. Základní materiál je přibližně odstín Venato 45 MET podle vzorníku 3D plus. Pomocí
technologie Color Express lze tónovat v široké škále barevných odstínů. Při objednání alespoň 100 L
od jednoho odstínu lze materiál dodat natónovaný z výroby.
Při tónování technologií ColorExpress používejte kolekci „CD-Metallocryl“ jak k tónování samotného
materiálu, tak k tónování podkladního nátěru Amphibolin. Při tónování podle kolekce 3D plus může
dojít k drobné odchylce vzhledu dané metalickou charakteristikou.

Stupeň lesku
Skladování
Technická data

Lesklý
V chladu, chraňte před mrazem.
■ Otěr za mokra:
třída 1 dle ČSN EN 13 300
■ Hustota:
cca 1,0 g/cm3
■ Propustnost vodních par (hodnota sd): sd = 0,6 m

Zpracování
Vhodné podkladové materiály
Úprava podkladového materiálu
Příprava materiálu
Postup nanášení

Podklad musí být nosný, suchý, čistý a bez uvolňujících se součástí.
Přípravu jednotlivých druhů podkladu proveďte podle technické informace Amphibolin.
Materiál před zpracováním dobře promíchejte, a míchání pravidelně opakujte i během práce.
Materiál se nanáší stětcem nebo válečkem. Přes oříznuté okraje je třeba nanést vrstvu stejným stylem,
jako v ploše. Používejte válečky se středně dlouhým vlasem(12 – 16 mm), které nezanechávají na
okrajích pruhy s větším množstvím materiálu.

Technická informace
Aby se docílilo rovnoměrného povrchu, je třeba ucelené plochy nanášet najednou, materiál
rovnoměrně nanést křížovýmí tahy, a nakonec „uhladit“ tahy válečkem v jednom směru.
Při nanášení nástřikem by mohlo dojít k nepravidelnostem v barevném odstínu, proto se tento způsob
nanášení nedoporučuje.
Na hladkém podkladu lze docílit zajímavého vzhledu, pokud se materiál po nanesení válečkem křížově
rozetře oválným štětcem nebo hladítkem Arte Twin.
Metallocryl interior lze použít i na strukturované plochy. Hladké, jemně strukturované plochy, nebo
plochy s problematickým osvětlením nelze natírat tak, aby nebyly vidět tahy po válečku nebo štětci.
Atraktivního povrchu lze dosáhnout i tehdy, použije-li se Metallocryl Interior jako podkladní nátěr pod
lazuru Arte Lasur nebo Arte Lasur Color.
Postup nanášení jednotlivých vrstev

Metallocryl interior obsahuje pigmenty, který reakcí se zásadami nebo kyselinami, zejména ve spojení
s vyšší vlhkostí, mění barvu. Proto se doporučuje na nenasákavé alkalické podklady jako základní
nátěr Disbon 481 Uniprimer. Jako krycí základní nátěr použijte Amphibolin. Jiný výrobek není jako
základní nátěr vhodný. Barevný odstín by měl odpovídat závěrečnému nátěru. Při použití technologie
ColorExpress použijte k tónování barevnou kolekci CD Metallocryl.
Dvojnásobný krycí nátěr Capadecor Metallocryl interior neředěný (nebo první vrstva max 5%).
Fantastic Fleece
Pro nátěr jsou vhodné pouze tapety se vzorem z křemenného písku (Lino a Tira).Jeden rovnoměrný
nátěr Capadecor Metallocryl interior, ředěný max. 10% vody, nebo lépe neředěný.

Spotřeba
Podmínky při zpracování

Cca 0,1 l/m2 na jednu vrstvu na lehce strukturovaném podkladu. Na hrubém podkladu se spotřeba
přiměřeně zvyšuje. Skutečnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem.
Nejnižší teplota pro zpracování
+5°C pro materiál, podklad i okolní vzduch.

Vysychání / doba vysychání
Čistění nářadí
Upozornění

Při 20°C a 65% relativní vlhkosti je povrch po 4 – 6 hodinách zaschlý a lze jej přetírat. Nižší teploty a
vyšší vlhkost prodlužuje dobu schnutí.
Okamžitě po použití vodou.
Materiál není vhodný na vodorovné plochy se zatížením vodou. Aby nebyly potlačeny specifické
vlastnosti výrobku, nesmí se míchat s jinými materiály.

Pokyny
Bezpečnostní pokyny a doporučení
(stav v době tisku)
Likvidace

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace.
Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy
a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12).
Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

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

Servisní středisko pro zákazníky

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/b): 100 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje
max. 1 g/l VOC.
Polyakrylátová pryskyřice, pigmenty (hliníkový prášek), voda, estery, aditiva, konzervační prostředky.
V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o
technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou
uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky
služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.
Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
Fax: +420 315 745 080
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz
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