
პროდუქტის აღწერა

ტექნიკური ინფორმაცია Nr. 812

Capadecor®
Metallocryl Exterior

აბრეშუმისებრი-ბზინავი დისპერსიული საღებავი გარე 
სამუშაოებისათვის, ლითონის ეფექტის მიმცემი.

გამოყენების სფეროები Capadecor Metallocryl Exterior -  უმაღლესი ხარისხის, მბზინავი, აბრეშუმისებრი, კლიმატური 
ზემოქმედებისადმი მედეგი, დისპერსიული საღებავი ლითონის ეფექტით, ფასადის 
სტრუქტურირებული  ზედაპირებისათვის. არ გამოდგება კომპოზიციური თბოსაიზოლაციო 
სისტემების შესაღებად. გლუვ, მცირედ სტრუქტურირებულ, ან ცუდი განათების მქონე 
ზედაპირებზე  ტოვებს ნაღვენთებს, ან გორგოლაჭის კვალს.

თვისებები ■ გამოხატული ლითონის ეფექტი
■ წყალდისპერსიული, გარემოსათვის უსაფრთხო, სუსტი სუნით,
■ წარმოქმნის წყალმცენარეებითა და  სოკოვანი დაბინძურებისგან დამცავ,

მაკონსერვირებელ  აპკს

მასალის შემკვრელი სინთეტიკური ფისის დისპერსია  DIN 55 945-ის შესაბამისად.

შეფუთვა 5ლ, 10ლ

ფერი
ბაზა: ვერცხლისფერი მეტალიკი.

Metallocryl Exterior-ი გამოიყენება მხოლოდ შეფერადებულ მდგომარეობაში (კოლირებული)
Metallocryl Exterior-ის კოლირება ხდება მანქანური მეთოდით  ColorExpress-ის  სისტემაში 
არსებული “CD-Metallocryl”-ის ფერთა კოლექციის ფერებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში 
შესაძლოა მოხდეს ფერთა აცდენა. ასევე, შუალედური დაფარვისთვის გამოყენებული Amphi-
bolin-იც უნდა შეფერადდეს შესაბამისი ფერით.Metallocryl Exterior-ისათვის დამახასიათებელი 
ლითონური თვისებების გამო შესაძლოა მოხდეს ფერის აცდენა და მეტალის ტონი არ 
დაემთხვეს ორიგინალს. ამიტომ სასურველია თავდაპირველად სასინჯი ფენის დატანა 
საცდელ ზედაპირზე. Metallocryl Exterior-ი გამოიყენება მხოლოდ შეფერადებულ 
მდგომარეობაში (კოლირებული).

სიპრიალის ხარისხი აბრეშუმისებრი ბზინავი

შენახვის პირობები შეინახეთ გრილ პირობებში, მოარიდეთ ყინვას.
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შპს „კაპაროლ ჯორჯია“
ფირმათა ჯგუფ DAW-ს საწარმო

ტექნიკური პარამეტრები ■ სიმკვრივე: დაახლოებით 1,15 გ/სმ3 

მხარდამჭერი პროდუქტები ■ Amphibolin



გამოყენება
შესაფერისი ზედაპირები ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი, სუფთა და ადჰეზიის დამაბრკოლებელი ნივთიერებებისგან 

თავისუფალი.

ზედაპირი ზედაპირის მომზადება დამოკიდებულია არსებული ზედაპირის საფუძველზე და მის 
თვისებებზე. ზედაპირების მომზადებისათვის დაგეხმარებათ Amphibolin-ის ტექნიკური 
ინფორმაცია. Capadecor® Metallocryl Exterior-ი არ გამოდგება კომპოზიციური 
თბოსაიზოლაციო სისტემების, სილიკატური ბლოკების, დრეკადი პლასტიური  ფენების 
ახალი ზედაპირების და ხის დასაფარად. მეტალის ფასადებისათვის ჩვენ გირჩევთ Capalac 
Effektlack-ს ან Capalac Dickschichtlack-ის გამოყენებას.

ზედაპირის მომზადება სილიკატური P II და P III ჯგუფის ბათქაშები DIN EN 998 სტანტარტების შესაბამისად:
ახალი ბათქაშები:
შემდგომ დამუშავებამდე კარგად გაშრეს, 20C ჰაერის ტემპერატურისა და 65%_იანი 
ტენიანობის პირობებში, როგორც წესი 2 კვირა. არასათანადო ამინდის პირობებში, მაგ. წვიმა 
და ქარი, გაშრობის დრო შესაბამისად იზრდება.ისეთ ბათქაშებზე როგორიცაა P Ic, P II და 
P III, დამატებით გრუნტის CapaGrund Universal-ის გამოყენებით ზედაპირზე მარილების 
გამოსვლის რისკები საკმაოდ მცირდება, და შემდოგმი დამუშავებისთვის მზადაა უკვე 7 
დღეში.
ძველი ბათქაშები:
ფითხით განახლებული ზონები, კარგად უნდა შეიკვრას და გაშრეს.ფოროვანი, შემწოვი და 
ცარცვადი ზედაპირები დაიგრუნტოს OptiGrund E.L.F-ით ან CapaSol LF-ით. მაღალ დონეზე 
შემწოვ და ძალიან ცარცვად ზედაპირებზე გამოყენებულ იქნას გრუნტი Dupa-grund_ი.

ბეტონი:
ბეტონის ზედაპირზე არსებული ჭუჭყი და ცარცვადი ,ქვიშიანი ნივთიერებები მოაცილეთ 
მექანიკურად ან წყლის მაღალი ჭავლის მიფრქვევით, შესაბამისი ნორმების დაცვით. სუსტად 
შემწოვი ან გლუვი ზედაპირები საჭიროა ჯერ დაიგრუნტოს Amphibolin-ის არა უმეტეს. 
5 % წყლით შეაზავებული საგრუნტავი მასალით. ძლიერად შემწოვი ზედაპირი საჭიროა 
ჯერ დაიგრუნტოს OptiGrund E.L.F.-ით ან CapaSol LF-ით. ცარცვადი ზედაპირი საჭიროა 
დაიგრუნტოს Dupa-grund-ით.

ბოჭკოვანი ცემენტის ფილები:
დაცული იქნას საერთაშორისო ნორმა BFS საინფორმაციო ფურცელი #14. 
აზბესტის ბოჭკოების შემცველი ფილების შემთხვევაში დაცული იქნას TRGS 519 ნორმატივი. 
სუსტად შემწოვი ფილები დაგრუნტეთ Dupa-Haftgrund-ით. ქვიშიანი,ცარცვადი და ადვილად 
შემწოვი ფილები დაგრუნტეთ Dupa-grund-ით. დემონტაჟებული ფილები მთლიანად 
დაამუშავეთ წიბოების და უკანა მხარის ჩათვლით. ახალი, მაღალი ალკალაინური (ტუტე) 
თვისებების მქონე ბოჭკოვანი ცემენტის ფილები საჭიროა ჯერ Disbon 481 EP-Uniprimer - ით 
დაიგრუნტოს.

მზიდუნარიანი, ლაქით ან დისპერსიული საღებავით დაფარული ზედაპირები:
პრიალა ზედაპირები, ლაქით ან ემალირებული დაფარული გააუხეშეთ. დაბინძურებული, 
ცარცვადი ძველი დანაფარები ხელით წყლის მაღალი ჭავლის მიფრქვევით მოირეცხოს ან 
გაწმინდეთ შესაბამისი ნორმებით განსაზღვრული მეთოდით. ჯერ დაგრუნტეთ არა უმეტეს 5 
% წყლით გაზავებული Amphibolin-ით 

მზიდუნარიანი, ძველი ელასტიური დისპერსიული საღებავით დაფარული ზედაპირები, 
მაგალითად ზედაპირები დაფარული Cap-elast-ის სისტემის მასალით:
დაბინძურებული, ცარცვადი ძველი დანაფარები ხელით წყლის მაღალი ჭავლის მიფრქვევით 
მოირეცხოს, შესაბამისი ნორმების დაცვით. კარგად გააშრეთ. ასეთი დანაფარების მქონე 
ზედაპირებზე სასურველია Amphibolin-ი მხოლოდ თეთრი ან პასტელური ფერის დაიტანოთ.

მზიდუნარიანი ხელოვნურ-ფისოვანი ბათქაში:
ძველი ბათქაშები გაწმინდეთ შესაბამისი მეთოდით.სველი გაწმენდა განახორციელეთ 
მხოლოდ შესაბამისი ნორმების დაცვით. ზედაპირები შემდგომი სამუშაოებისათვის კარგად 
გააშრეთ.ჯერ დაგრუნტეთ არა უმეტეს 5 % წყლით გაზავებული Amphibolin-ით.

არამზიდუნარიანი, ემალით, ლაქით, ხელოვნური ფისის ბაზაზე არსებული დისპერსიული 
საღებავებით და ბათქაშებით დამუშავებული ზედაპირი:
მთლიანად მოშორდეს შესაბამისი მეთოდით, მაგ. მექანიკური საშუალებით ან ქიმიური 
მეთოდით, შემდეგ წყლის მაღალი ჭავლის მიფრქვევით მოირეცხოს, შესაბამისი ნორმების 
დაცვით. ჯერ დაგრუნტეთ არა უმეტეს 5 % წყლით გაზავებული Amphibolin-ით. ძლიერად 
შემწოვ,ქვიშიან ზედაპირებზე დაიტანეთ Dupa-grund.

არამზიდუნარიანი, მინერალური დანაფარების მქონე ზედაპირები:
მთლიანად გაიწმინდოს,მოიხეხოს, წყლის მაღალი ჭავლის მიფრქვევით მოირეცხოს, 
შესაბამისი ნორმების დაცვით ან შესაბამისი მეთოდით გასუფთავდეს.ზედაპირი შემდგომი 
სამუშაეობისათვის კარგად გააშრეთ.დაიგრუნტოს Dupa-grund-ით.
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დაუმუშავებელი მყარი ხე:
ახალ ხეზე , ზედაპირზე ამოსული ფისი და ფისოვანი ნარჩენები უნდა იქნას მოშორებული. 
ზეთიანი ჯიშის ტროპიკული ხე ნიტრო გამხსნელით დაამუშავეთ. ძველ ხეს მოაშორეთ 
დაძველებული ფენები, მანამ სანამ ხე ჯანმრთელ სახეს არ მიიღებს. ფოთლოვანი ჯიშის ხის 
ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 12 %-ს და წიწვოვანი ჯიშის 15 % -ს. თავდაპირველად 
დაგრუნტეთ Capalac Holz-Imprägniergrund-ით. ხეებს რომლებსაც გაუფერულება ახასიათებთ 
საჭიროა  შუალედური დანაფარისათვის გამოყენებულ იქნას Capacryl Holz-IsoGrund-ი.
Metallocryl Exterior-ი არ არის ist nicht ბლოკ-რეზისტენტული და ამიტომ არ გამოდგება ხის 
საკეტებისთვის და ხის კარ-ფანჯარისთვის.ამ შემთხვევაში ჩვენ გირჩევთ Capalac Effekt-
lack-ს.

მოთუთიებული ზედაპირები:
გასუფთავდეს საერთაშორისო ნორმა BFS საინფორმაციო ფურცელი #5 -ის შესაბამისად.
ჯერ დაგრუნტეთ არა უმეტეს 5 % წყლით გაზავებული Amphibolin-ით. მოთუთიებულ 
ზედაპირზე ფერადი დანაფარების არსებობის შემთხვევაში შესაძლოა მაღალი ტენიანობის 
ზემოქმედების გამო გაჩნდეს თეთრი ბუშტუკები რომლებიც უნდა იქნეს მშრალად 
მოშორებული და წაესვას Amphibolin-ის დამატებითი ფენა. ალტერნატივის სახით 
შესაძლებელია Capalac Dickschichtlack-ის გამოყენება.

მყარი პოლივინილ ქლორიდი (PVC):
გაწმინდეთ და გაუხეშეთ ზედაპირი.ჯერ დაგრუნტეთ არა უმეტეს 5% წყლით გაზავებული 
Amphibolin-ით. გაითვალისწინეთ საერთაშორისო ნორმა BFS საინფორმაციო ფურცელი #22.

პოლიმერული დანაფარები : Coil-Coating: 
ზედაპირი დაამუშავეთ ნიშადურით.დაგრუნტეთ Amphibolin-ით. ყურადღება: სილიკონის 
შემცველი Coil-Coating-ის დანაფარები ზემოდან აღარ იღებება. რადგან მშენებლობაზე ასეთი 
ზედაპირების აღმოჩენა ძნელია, ყოველთვის უნდა წაუსვათ საცდელი ფენა.

კერამიკული და მოსაპირკეთებელი მასალა:
მოსაპირკეთებელი ქვა უნდა იყოს ყინვა გამძლე, ხოლო კლინკერი ჩანართების გარეშე, 
იმისათვის რომ შეესაბამებოდეს შეღებვას. მოსაპირკეთებელი აგურებს შორისი ნაწიბურები 
არ უნდა იყოს დაბზარული ან მარილიანი და უნდა იყოს მშრალი. დაიგრუნტოს არა უმეტეს 
5 % წყლით გაზავებული Amphibolin-ით. იმ შემთხვევაში თუ Amphibolin-ით დაფარულ 
ზედაპირზე გამოიტანა ყავისფერი ლაქები, ზედაპირის Metallocryl Exterior-ით შეღებვა ხდება 
შეუძლებელი.

თბო საიზოლაციო სისტემები:
Metallocryl Exterior-ით შეღებვა არ შეიძლება. პოლისტერული თბო საიზოლაციო სისტემების 
(WDVS-B Polystyrol) დაფარვა CapaSilber-ით ან CapaGold-ით არის შესაძლებელი. იხილეთ 
ტექნიკური ინფორმაცია Nr. 815.

მარილიანი ზედაპირები:
მარილებისგან გაიწმინდოს ჯაგრისის გამოყენებით, მშრალი მეთოდით. დაიგრუნტოს 
Dupa-grund_ით. საბოლოო დანაფარის ხანგრძლივი მუშაობა არ არის გარანტირებული, 
ვინაიდან დროთა განმავლობაში მარილების გამოსვლა ზედაპირზე შეიძლება განმეორდეს, 
რაც ხელს შეუშლის საღებავის ადჰეზიურობას.

მცირე დეფექტიანი ზედაპირები:
მცირე დეფექტები მინერალურ ზედაპირებზე Caparol Fassaden-Feinspachtel დაამუშავეთ.
ძლიერი დაზიანებები 20მმ-მდე შეაკეთეთ Histolith-Renovierspachtel-ით. შერემონტებული 
ზონები დაიგრუნტოს.

დატანის მეთოდები პროდუქტის დატანა შესაძლებელია ფუნჯით, ან გორგოლაჭით.

დაფარვის სტრუქტურა შუალედური დამფარავი ფენა, შესრულებული  Amphibolin-ით, “CD-Metallocryl”-ის ფერთა 
ტონებში, უნდა შეესაბამებოდეს Metallocryl Exterior-ით შემდგომ დაფარვას (დაიცავით 
ტექნიკური ინფორმაციის მითითებები Amphibolin - ისათვის). მქრქალი დაფარვა შუალედური 
ფენისთვის არ გამოდგება. დამასრულებელი ფენის დატანა ხდება Metallocryl Exterior-ის 
გაუზავებელი საღებავით 2 ფენად. ზედაპირზე პიგმენტის (Iriodin) თანაბრად გადანაწილების 
მიზნით Metallocryl Exterior უნდა დაიტანოთ თანაბრად, განივი მოსმით, გორგოლაჭი 
უნდა მოძრაობდეს მხოლოდ ერთი მიმართულებით. გლუვ ზედაპირებზე შესაძლებელია 
განსხვავებული სტრუქტურების მიღება, თუ გორგოლაჭით საღებავის დატანის შემდეგ 
გამოიყენებთ ოვალურ ჯაგრისს, ან სპეციალურ ქაფჩას - ArteTwin Kelle.

დამუშავება

■ Capadecor Metallocryl Exterior დამუშავებამდე საგულდაგულოდ ამოურიეთ და მუშაობის
პროცესშიც ხშირად გაიმეორეთ ამორევა.

■ Capadecor Metallocryl Exterior-ი შესაძლებელია დატანილ იქნას ფუნჯით, ან სამღებრო
გორგოლაჭით.კრიტიკული ადგილები დამატებით დაფარეთ გორგოლაჭით.



პროდუქტის კოდი 
საღებავები და ემალები

M-DF02F

შემადგენლობა აკრილის თანაპოლიმერების დისპერსია, მარგალიტის პიგმენტები (Iriodines), სილიკატები, 
წყალი, გლიკოლის ეთერები, მიზნობრივი ადიტივები, აპკწარმომქმნელები (Octylisothiazoli-
non, Terbutryn, Zinkpyrithion), კონსერვანტები (Methyl-/Benzisothiazolinon).

ტექნიკური კონსულტაცია მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში  შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევა 
პრაქტიკაში არსებული  ყველა  ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ.
იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში,  
კონსულტაციისათვის მიმართეთ Caparol-ის ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის 
შეძენა. კომპანია Caparol-ი სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ 
შემთხვევასთან დაკავშირებით.
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შპს კაპაროლ ჯორჯია
ალ. ქართველიშვილის ქ. N8, 0198 თბილისი საქართველო
office@caparol.ge

რისკები / რჩევები 
უსაფრთხოებისთვის

მავნეა წყლის ორგანიზმებისთვის. შეინახეთ ბავშვებისგან დაცულ ადგილას. გადაყლაპვის 
შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს და აჩვენეთ ეტიკეტი, ან პროდუქტის შეფუთვა, რადგან 
შესაძლოა ნაწლავური მიკროფლორის დაზიანება არ დაუშვათ ნარჩენების მოხვედრა 
კანალიზაციასა და წყლის მილებში. მუშაობის პროცესში იზრუნეთ სივრცის მუდმივ 
განიავებაზე. მუშაობის პროცესში არ შეიძლება ჭამა, სმა და მოწევა. თვალში მოხვედრის, ან 
კანთან შეხების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ დაიბანეთ წყლით.

უტილიზაცია მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა. საღებავის ნარჩენი 
თხევადი მასა შესაძლებლია უტილიზირებულ იქნას ძველი საღებავების მიმღებ პუნქტში, 
გამხმარი ნარჩენი კი - როგორც საყოფაცხოვრებო ან სამშენებლო ნაგავი.

შენიშვნები

სასურველია გამოიყენოთ გორგოლაჭი საშ.სიგრძის ბეწვით, მაგალითად Rotanyl 18 - 
საშუალო და უხეშად სტრუქტურირებული ზედაპირებისთვის, Rotanyl 11 - მსუბუქად 
სტრუქტქრირებული ზედაპირებისათვის

■ მიაქციეთ განსაკუთრებული ყურადღება:
საღებავის პრიალა და მეტალის ეფექტი ხაზს უსვამს და გამოკვეთს ზედაპირის 
სტრუქტურას.მუქი და სრულტონოვანი ფერების გამოყენებისას,მათში პიგმენტის მაღალი 
შემცველობის გამო, გაშრობის შემდეგ შესაძლებელია ზედაპირზე მრავლობითი ზოლების 
გაჩენა.

ხარჯი დაახლოებით 100 მლ/მ2 მსუბუქად სრუქტურირებულ ზედაპირის ერთ ფენაზე. უხეშ 
ზედაპირებზე - შესაბამისად მეტი.

გამოყენების პირობები მინიმალური ტემპერატურა გამოყენებისა და შრობის პროცესში:
ჰაერისა და ზედაპირის ტემპერატურა არანაკლებ +5 ° C.-სა.

შრობის დრო 20° C ტემპერატურისა და 65%-იანი ჰაერის ტენიანობის პირობებში ზედაპირი შემდგომი
სამუშაოებისათვის მზადაა 4-6 საათში. მზიდუნარიანი ხდება 3 დღეში. ჰაერის დაბალი 
ტემპერატურისა და მაღალი ტენიანობის პირობებში ეს ვადები მატულობს.

ხელსაწყოების წმენდა სამუშაო ხელსაწყოები გამოყენებისთანავე გაირეცხოს წყლით.

შენიშვნა არ დაიტანოთ ისეთ ჰორიზონტალურ ზედაპირებზე, სადაც შეიძლება წარმოიქმნას წყლის 
გუბე. იმისათვის, რომ ამ პროდუქტის სპეციალური თვისებები შენარჩუნდეს, არ შეიძლება 
მისი სხვა მასალებთან შერევა. შეერთების ხაზების დასაფარად საჭიროა საღებავი დაიტანოს 
ერთი მოსმით- „სველი - სველზე“ პრინციპით. Metallocryl Exterior შეიცავს სპეციალურ 
ნივთიერებებს, რომელიც ხელს უშლის სოკოს და წყალმცენარეების გაჩენას ზედაპირზე. 
მათი მოქმედების ხანგრძლივობა დამოკიდებულია გარეშე ფაქტორებზე(დაზიანების 
სიღრმე, ნესტიანობა). არახელსაყრელ პირობებში მყოფი ობიექტების დიდი დროით დაცვა 
დაბინძურებისგან შეუძლებელია.


