Технічна інформація

KeraPaint Classic
КераПеінт Класік
Професійне покриття з технологією кераміки

Опис продукту
Застосування

Властивості

Колір
Ступінь глянцю
Клас стирання
Паропроникність
Щільність
Зв’язуюча речовина
Склад

Розріджувач

Фарба для стін і стель із шовковисто-матовим блиском, що містить
керамічні наповнювачі. Особливо легко миється та піддається чищенню;
стійка до дезінфікуючих засобів, здатна до дифузії. Легко наноситься, не
утворює переходів, має тривалий відкритий час обробки і дуже добре
піддається виправленню. Має високу адгезію і ізолюючі властивості. Може
застосовуватись в промислових, громадських і житлових приміщеннях, на
поверхнях з підвищеною загрозою забруднення; також в приміщеннях, де
обробляються або зберігаються харчові продукти
Призначена для фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь,
також ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева, лакофарбових покрить,
склошпалер, шпалер.
 неперевершена здатність до очистки
 висока криюча здатність
 легке нанесення i тривалий час для обробки
 висихає без видимих смуг
 висока адгезія та дифузія
 перешкоджає утворенню та скупченню чорного осаду на стінах та
в кутах приміщень
Білий
Матова
1 згідно DIN EN 13300
Sd=0,25 (згідно EN ISO 7783-2)
1,3 кг/л
Акрилова дисперсія
Дисперсія 100% -го акрилату, діоксид титану, силікати, вода, добавки,
консервант (метил-/бензил і хлор-ізотіазолінон). Гранично допустима
концентрація летких органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/а,
згідно директиви ЄС, становить 30 г/л (2010); даний продукт містить <1 г/л
ЛОС.
Вода (до 20%, тільки для 1-го шару!)

Нанесення
Основа

KeraPaint Classic

Підготовка основи здійснюється згідно ДБН В.2.6-22-2001 і ДСТУ-Н Б
А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути чистою, сухою та придатною для
обробки. Пил, залишки вапняних побілок, покриття на клейовій та масляній

Нанесення

основі, немiцнi покриття, інші забруднення ретельно видалити. Міцні
алкідні покриття зашкурити, знепилити і заґрунтувати düfa Tiefgrund D14
або düfa Grund D17. Нерівності вирівняти шпаклівкою düfa Acryl-Spachtel.
Свіжі цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 28 днів.
Вологість основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ – 1%.
Поверхні, що інтенсивно вбирають вологу, обробити ґрунтовкою глибокого
проникнення düfa Tiefgrund D14. Вражені грибками місця очистити засобом
düfa Schimmelentferner і обробити антисептичним розчином düfa Grund
Antiseptik D613 згідно інструкції.
Перед використанням ретельно перемішати. Наносити щіткою або валиком.
Використовувати валик з ворсом 9-13мм.
Для досягнення оптимальних властивостей фінішної поверхні, фарбу
необхідно нанести в 2 шари з перервою між шарами мінімум 8 годин при
стандартних умовах. Для нанесення 1-го шару розбавити фарбу на 20%
чистою водою. Наносити методом «мокре по мокрому» «хрест на хрест».
Для 2-го шару фарбу розбавити максимум 5%, наносити методом
«стягування» в одному напрямку, наприклад, зверху вниз. Малярські роботи
повинні проводитись без сильного тиску на робочі інструменти.
Максимальна якість фінішного покриття досягається при роботі на другому
етапі нерозбавленою фарбою. Ми не радимо додавати більше 5% води, бо це
може негативно вплинути на якість продукту.

Витрата

Близько 10 м²/л або 100 мл/м² на гладких поверхнях, в один шар. Точна
витрата визначається пробним нанесенням на об'єкті.

Особливості

Фарба düfa Expert KeraPaint Classic має тривалий відкритий час роботи (до
20 хвилин за нормальних умов), приблизно в 2 рази довше, ніж у звичайних
дисперсійних фарб. Протягом цього часу пофарбовані ділянки можуть бути
відкориговані. При проведенні коригувань по вже пофарбованій поверхні
(наприклад, зафарбування пропусків), обов'язково слід працювати з тією ж
консистенцією фарби (1-й/2-й шар) і тим же малярським інструментом
(щітка/валик)!
Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт, при
необхідності з використанням миючих засобів.
1-2 години при температурі +20°С і відносній вологості повітря 65%.
Нанесення 2-го (фінішного) шару через 8 годин. Повне висихання через 4
дні. В інших температурних умовах терміни висихання та витримки можуть
змінитись.
Не фарбувати при температурі основи і повітря нижче +5°С або відносній
вологості повітря вище 80%.
В пастельні тони – дисперсійними барвниками düfa Vollton- und Abtönfarbe
D230 (максимум 5%) або на тонувальному обладнанні за системою SELECT.

Чистка інструментів
Час висихання

Температура нанесення
Колерування

Доповнення
Фасовка

2,5 л; 10 л

Зберігання

У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°С до
+30°С. Слід запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару.
Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці до дати, зазначеній на упаковці.
Зберігати в недоступному для дітей місці. Пари не вдихати. При
необхідності використовувати засоби індивідуального захисту органів
дихання. Під час проведення робіт і висихання забезпечити хорошу
вентиляцію приміщення. При контакті з очима або шкірою негайно
ретельно промити водою. Не зливати в каналізацію, у водойми і на
поверхню ґрунту.

Заходи безпеки

Утилізація
KeraPaint Classic

В утилізацію здавати тільки порожню тару. Сухі залишки продукту слід
утилізувати з побутовим сміттям.
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Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність
матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для
передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації
діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05.
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