
პროდუქტის აღწერა

ტექნიკური ინფორმაცია Nr. 811

Capadecor®
Metallocryl Interior

მბზინავი დისპერსიული საღებავი შიდა სამუშაოებისათვის, ლითონის 
ეფექტის მიმცემი.

გამოყენების სფეროები მბზინავი დისპერსიული საღებავი ლითონის პიგმენტებით, ინტერიერის კედლების 
ზედაპირებისათვის. განსაკუთრებულად გამოსადეგია წარმოსაჩენ და კარგად ხილვად 
ადგილებში, მაგ. სავაჭრო ცენტრებში, საოფისე შენობებში, ბანკებში, სადგურებზე, 
დისკოთეკებზე და ა.შ.

თვისებები ■ მინიმალური ემისიის მქონე და გამხსნელების გარეშე E.L.F
■ გამოხატული ლითონის ეფექტი
■ სველი მოხეხვის კლასი 1, DIN EN 13300-ის შესაბამისად
■ არაწვადი DIN 4102, A2-ის შესაბამისად
■ წყალხსნადი სადეზინფექციო საშუალებების მიმართ მედეგი

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

შეფუთვა 2,5ლ, 5ლ, 10ლ

ფერი ვერცხლისფერი მეტალიკი (დაახლოებით შეესაბამება RAL 9006-ს). სტანდარტული 
ტონალობა შეესაბამება Venato 45 MET-ს.
Capadecor Metallocryl Interior-ის კოლირება შესაძლებელია მანქანური მეთოდით ColorEx-
press-ის პალიტრაში შემავალი მრავალფეროვანი ფერებით: RAL-ის შესაბამისი, მეტალის 
ეფექტის მქონე ფერებში, 3D plus ფერთა გამაში და Alucryl-ფერთა სისტემის არსებული 
ფერებში.
Capadecor Metallocryl Interior-ის არასტანდარტული კოლირება უნდა მოხდეს მანქანური 
მეთოდით  ColorExpress-ის  სისტემაში არსებული “CD-Metallocryl”-ის ფერთა კოლექციის 
ფერებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ფერთა აცდენა. იგივე ეხება 
შუალედური დაფარვისთვის გამოყენებულ Amphibolin-ს.

Capadecor Metallocryl Interior-is ფერთა გამა, მასალის ტიპის მიხედვით
ვერცხლი
Venato 10 MET
Venato 20 MET
Venato 30 MET
Venato 45 MET

ბრინჯაო
Palazzo 155 MET
Palazzo 160 MET
Curcuma 10 MET
Mai 50 MET

სპილენძი
Rubin 25 MET
Papaya 65 MET
Amber 70 MET
Marill 50 MET

ოქრო
Palazzo 245 MET
Palazzo 215 MET
Curcuma 45 MET
Melisse 35 MET

ფოლადი
Palazzo 125 MET
Marill 10 MET
Citrus 15 MET
Palazzo 5 MET
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შპს „კაპაროლ ჯორჯია“
ფირმათა ჯგუფ DAW-ს საწარმო



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.
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ტექნიკური პარამეტრები ■ სიმკვრივე: დაახლოებით 1,0 გ/სმ3 

მხარდამჭერი პროდუქტები ■ Amphibolin

ფერთა გამა 3D-System plus სისტემის ფარგლებში
Amber 10 MET Amber 45
MET
Amber 95 MET
Aprico 95 MET
Arctis 100 MET
Arctis 65 MET
Arctis 70 MET
Baccara 10 MET
Baccara 5 MET
Barolo 95 MET
Bordeaux 35 MET
Cameo 155 MET
Citrus 10 MET
Citrus 20 MET
Curry 35 MET

Curry 95 MET
Grenadin 95 MET
Jade 70 MET
Lago 45 MET
Lago 50 MET
Laser 10 MET
Lavendel 165 MET
Magma 35 MET
Magma 40 MET
Magma 50 MET
Magma 70 MET
Magma 75 MET
Mai 70 MET
Malachit 40 MET
Melisse 70 MET

Oase 5 MET
Oase 70 MET
Pacific 130 MET Pacific
155 MET
Pacific 40 MET
Papaya 35 MET
Papaya 40 MET
Papaya 45 MET
Papaya 70 MET
Papaya 95 MET
Patina 45 MET
Patina 50 MET
Pinie 15 MET
Pink 25 MET
Pink 30 MET

Rose 105 MET
Rose 75 MET
Rose 95 MET
Rubin 5 MET
Saphir 5 MET
Siena 40 MET
Tundra 40 MET
Tundra 80 MET
Tundra 95 MET
Tundra 105 MET
Verona 130 MET
Verona 45 MET
Verona 80 MET
Viola 80 MET
Viola 110 MET

Capadecor Metallocryl Interior-ის ფერთა პალიტრა შექმნილია 3D-System plus სისტემის 
ფარგლებში გამოსაყენებლად, თუმცა დამახასიათებელი ლითონური თვისებების გამო 
განსხვავდება ორიგინალური ტონალობისგან. ამის გამო არ არსებობს Metallocryl Interi-
or-ის და 3D-System plus-ის ფერთა ტონალობების იდენტური დამთხვევის გარანტირებული 
ვალდებულება.

მეტალის ეფექტიდან გამომდინარე, ფერეთა ტონალობები შესაძლოა შეიცვალოს 
პერსპექტივის, შუქის ინტენსივობის ან დაცემის კუთხის გათვალისწინებით. ამიტომ 
სასურველია თავდაპირველად სასინჯი ფენის დატანა საცდელ ზედაპირზე.
აქ მოყვანილ ფერთა გამასთან ერთად შესაძლებელია კოლირება ბაზარზე არსებულ სხვა 
პოპულარულ ფერთა სისტემებშიც, მაგალითად როგორიც არის RAL, ან აქამდე არსებული 
Alucryl-სისტემა.

სიპრიალის ხარისხი მბზინავი

შენახვის პირობები შეინახეთ გრილ პირობებში, მოარიდეთ ყინვას.

დატანის მეთოდები Capadecor Metallocryl Interior დამუშავებამდე საგულდაგულოდ ამოურიეთ და მუშაობის 
პროცესშიც ხშირად გაიმეორეთ ამორევა.

Capadecor Metallocryl Interior-ი შესაძლებელია დატანილ იქნას ფუნჯით, ან სამღებრო 
გორგოლაჭით.კრიტიკული ადგილები დამატებით დაფარეთ გორგოლაჭით. სასურველია 
გამოიყენოთ გორგოლაჭი საშ.სიგრძის ბეწვით (12-16 მმ), რომლებიც არ იგროვებს მასალას 
კიდეებში.

იმისათვის, რომ მოხდეს ალუმინის შემავსებელი ნაწილაკების თანაბარი გადანაწილება, 
Metallocryl Interior-ი უნდა დაიტანოთ თანაბრად, განივი მოსმით, გორგოლაჭი უნდა 
მოძრაობდეს მხოლოდ ერთი მიმართულებით. გლუვ, არასტრუქტურირებად ზედაპირზე, 
Metallocryl Interior-ის ხელით დატანით შეუძლებელია ერთგვაროვანი, მეტალის ეფექტის 
მქონე დანაფარის მიღება, ხელსაწყოს კვალის გარეშე.

გლუვ ზედაპირებზე შესაძლებელია განსხვავებული სტრუქტურების მიღება, თუ 
გორგოლაჭით საღებავის დატანის შემდეგ გამოიყენებთ ოვალურ ჯაგრისს, ან სპეციალურ 
ქაფჩას - ArteTwin Kelle. 
Capadecor Metallocryl Interior-ის შეფრქვევის მეთოდით დატანა არ არის რეკომენდირებული 
ძლიერი “ღუბლის” წარმოქმნის და ზედაპიზე არაერთგვაროვანი სიპრიალის ლაქების გაჩენის 
გამო.

2მმ-ზე მეტი სიდიდის მარცვლოვანების მქონე სტრუქტურულ ზედაპირებზე, Capadecor 
Metallocryl Interior-ის დატანა შესაძლებელია შემდგომი დამუშავების გარეშე.
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დამატებითი მიმზიდველი ეფექტების მიღება შესაძლებელია Capadecor Metallocryl Interior-ის 
შუალედურ ფენად გამოყენებისას, Capadecor ArteLasur ან ArteLasur Color-ის ფენების ქვეშ.

დაფარვის სტრუქტურა შუალედური ფენა:
Capadecor Metallocryl Interior-ი შეიცავს პიგმენტებს რომლებიც რეაგირებენ ტუტე და მჟავე 
გარემოზე. ამიტომ საჭიროა ტუტე, არაშემწოვ ზედაპირებზე დატანილი იქნას დამატებითი 
“ჩამკეტი” საგრუნტი ფენა Disbon 481 EP-Uniprimer-ით (იხ. ტექნიკური ინფორმაცია Nr. 481). 
შუალედური დამფარავი ფენა, შესრულებული  Amphibolin-ით, “CD-Metallocryl”-ის ფერთა 
ტონებში, უნდა შეესაბამებოდეს Metallocryl Interior-ით შემდგომ დაფარვას (დაიცავით 
ტექნიკური ინფორმაციის მითითებები Amphibolin - ისათვის).

სხვა პროდუქტები შუალედური ფენისთვის არ გამოდგება.

საბოლოო ფენა:
2 ფენა გაუზავებელი (ან მაქს 5% გაზავებული) Capadecor Metallocryl Interior-ი.

გლაზირების ფენა Capadecor Fantastic Fleece-სთვის: 
კვარცით სტრუქტურირებული პროდუქტი “Lino”-ს დაფარვა შესაძლებელია მეტალის 
ეფექტის მქონე გლაზირების ფენით. ამისათვის დაიტანეთ ერთი თანაბარი ფენა  Capadecor 
Metallocryl Interior-ი (მაქს 10% წყლით გაზავებული).

დამასრულებელი ფენა Capaver ElementEffects-ისთვის:
Capaver ElementEffects-ზე Capadecor Metallocryl Interior-ის დამასრულებელ ფენად 
გამოყენებისას შესაძლებელია Amphibolin-ის შუალედური ფენის გამოტოვება. მუქი და 
სრულტონოვანი ფერების გამოყენებისას, მათში პიგმენტის მაღალი შემცველობის გამო, 
შესაძლებელია საჭირო გახდეს მესამე ფენის დატანა.
Metallocryl Interior-ი უნდა დაიტანოთ სქლად, დაბალბეწვიანი გორგოლაჭის განივი მოსმებით. 
შემდეგ გადაატარეთ მშრალი გორგოლაჭი მხოლოდ ერთი მიმართულებით. Metallocryl-ი 
ყოველთვის დაიტანეთ “სველი-სველზე”.

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

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. 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. 

Caparol Tiefgrund TB-ს ინტერიერში გამოყენებისას წარმოიშობა გამხსნელის ტიპიური სუნი,
ამიტომ მუშაობის პროცესში საჭიროა კარგი განიავება.
მგრძნობიარე ადგილებში გამოიყენეთ არაარომატული პროდუქტი AmphiSilan-PutzFestiger-ი.

რისკები / რჩევები 
უსაფრთხოებისთვის

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. არ ჩაისუნთქოთ შეფრქვევისას წარმოქმნილი “ღრუბელი”.

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

პროდუქტის კოდი 
საღებავები და ემალები
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შპს კაპაროლ ჯორჯია
ალ. ქართველიშვილის ქ. N8, 0198 თბილისი საქართველო
office@caparol.ge

შემადგენლობა აკრილის თანაპოლიმერების დისპერსია, პერლამუტრის პიგმენტები (ალუმინი), წყალი, 
გლიკოლის ეთერები, მიზნობრივი ადიტივები, 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.


