Captéo Mat
Použití

Vlastnosti

•
•
•

Ochrana a dekorace stěn a stropů.
Nová výstavba a renovace
Interiér
•
Zachycuje a ničí vnitřní znečišťující látky, jako je formaldehyd,
hexaldehyd, acetaldehyd.
•
Silná krycí síla.
•
Hluboký mat.
•
Snadná aplikace:
 Vynikající roztíratelnost.
 Velmi nízký obsah VOC <1 g / l (bílý).
 Přínosy z evropské ekoznačky, která zaručuje výkon při používání
výrobků a snížení jejich dopadu na životní prostředí během jejich
životního cyklu.

Specifikace
Vzhled

Matná, hladká nátěrová hmota

Hustota

1,45 kg / l

Suchý extrakt
VOC

•
•

Podle hmotnosti: 55 %
Podle objemu: 35 %

Aspekt filmu

Mezní hodnota EU pro tento produkt (kat. A / a): 30 g / l (2010)
Tento produkt obsahuje maximálně 1 g / l VOC v bílé barvě.
Maximálně 5 g / l VOC pro jiné barvy.
Matné

Stupeň lesku

<1,5 pod 85 °, velmi matné

Vydatnost

7 až 11 m² / l, v závislosti na povaze stěn a způsobu aplikace

(Podle standardu NF T 30-073)

Doba schnutí
(při 20 ° C a 65% relativní vlhkosti)

Odolnost proti otěru za
mokra

•
•

Suché : 1 hodina
Obnovitelné : 4 hodiny

Třída 2 (podle normy NF EN 13300)

(podle normy ISO 11998)

Odstín

Balení
Životnost

Barvy, které mění svět

•
•

Bílá
Vzorkovník TOTEM, pigmentovatelné z báze Ma a Ta .

1L, 3L a 10L
•
24 měsíců v originálním balení
•
Chraňte před mrazem a teplem

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz

Captéo Mat
Aplikace
Ředění

•
•
•

Příprava produktu
Aplikační materiál
Čištění nástrojů
Podklad
Bez povrchové úpravy:

Štětec, váleček
Potenciální zředění na 5% 1 st vrstvou pórovitosti podkladu.
Nízkotlaká stříkací pistole: Ředění 5% až 10% vodou.
Pivovar před jeho implementací.
•
Štětec, speciální akrylový válec 13 mm nebo 14 mm texturovaný
polyamid .
•
Nízkotlaká stříkací pistole.
Vodou
•
•

Sádrové omítky
Cementové nebo vápenocementové omítky

Natřené:

•

Známé nekompatibility :

•

Staré vápno

Natřené povrchy:

•

Broušení lesklých nebo saténových povrchů.

Natřené starými dostatečně přídržnými jednosložkovými nátěrovými
hmotami.

Aplikační systém
Podle DTU 59.1 bude nutné počítat s prací základního nátěru v závislosti na požadovaném stavu povrchové úpravy

Kovy

Podklad

Penetrace

Surové nebo
natřené dřevo

1 vrstva TOLL-METALS ANTIRUILLE

dokončovací
práce
Zdraví a bezpečnost

1 vrstva TOL-PRIM U

Další kompatibilní
podklady
1 vrstva Idrotop Prim
nebo Základní
Hloubková
penetrace

2 vrstvy CAPTEO MAT
•
•

Produkt není klasifikován jako nebezpečný.
Nahlédněte do bezpečnostního listu .

Obsahuje přísadu s okamžitým antikorozním účinkem
Pokyny k používání, které respektují zdraví a životní prostředí:
 Abyste se vyhnuli plýtvání barvou: odhadněte potřebné množství barvy: 1L
barvy pokrývá průměrně 5 m2 povrchu ve 2 vrstvách.
 Nedokončené sklenice pevně uzavřete, aby bylo možné barvu znovu použít .

 Reuse malba je dobrý způsob, jak se sníží o dopadu na životní prostředí
výrobky po celou dobu jejich cyklu životnosti.

Barvy, které mění svět
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www.tollens.cz

