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Capadecor ®  

Switch, Pearl und Perlatec 

 

Ефектни пигменти за оформяне на повърхности 
в добавка към DecoLasur Glänzend, ArteLasur, 
ArteLasur Color, за интериор. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

  
Сфера на приложение Пигменти с копринен или перлен отблясък, с един или няколко нюанса или метална визия. За 

употреба като добавка към лазурните бои (DecoLasur Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color), за 
интериорно приложение. 

  
Свойства  Лесни за използване; индивидуална дозировка 

 Искрящ ефект 
 Променящи се цветове 
 Метален ефект 
 Оформят уникални повърхности 

  
Опаковка Кутия 100g 

  
Цвят Ефектни пигменти с метален отенък: 

 Perlatec Gold - златен гланц 
 Perlatec Silber - сребърен гланц 
 
Перлено искрящи едноцветни пигменти: 
 PearlWhite – бял 
 PearlRed – червен 
 PearlGreen – зелен 
 PearlBlue - син 
 
Перлено искрящи многоцветни пигменти: 
 Switch Desert Light - червен, оранжев, жълт 
 Switch Lagoon Water - зелен, тюркоаз, син 

  

Съхранение На прохладно, сухо място. Да се пази от замръзване.  
Срок на годност в затворени опаковки – минимум 2 години.   
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ПОЛАГАНЕ 

  

Подходящи основи Стени и тавани на вътрешни помещения. Основите трябва да са сухи, чисти и без разделящи 
субстанции. 

  

Подготовка на основата Подготовката на основата зависи от състоянието, желаната визия и използвания лазур. 
 
Предварителна обработка:  
Основи, заразени с мухъл и плесен, почистете с вода и подходяща гъба и след това 
обработете с Capatox или FungiGrund. Оставете след това добре да изсъхне.  
Оновите трябва да са без дефекти, защото поправките с лазурен продукт ще са видими. 

За повече информация ползвайте техническите карти на съответния продукт, към който се 
добавят пигментите. 

  

Подготовка на материала Препоръчва се необходимото количество пигмент първоначално да се разтвори в 

малко вода и да се разбърка около 2 минути. 

Направете пробно нанасяне, за да установите необходимото количество за 

добиване на желания ефект. 

  

Съотношение на смесване Необходимо количество: 
Препоръчва се добавка от 3-5%. При такова съотношение ефектът е добре изразен. За 
пигмента Perlatec Gold да не се надвишава 1-2%, защото ще доминира златния отенък 
пред всичко останало. 
 

Количество добавка в лазурите  
Deco-Lasur glänzend, Arte-Lasur, Arte-Lasur Color 

2,5 l 5,0 l 

1% 25 g 50 g 
2% 50 g 100 g 
3% 75 g 150 g 
4% 100 g 200 g 
5% 125 g 250 g 

 

  

Метод на нанасяне  За нанасяне на лазура DecoLasur Glänzend, подходящи са плоски или овални черки, коралови 
гъби, мъхести ръкавици и др. Изборът зависи от желания ефект. 
Лазурите ArteLasur, ArteLasur Color имат консистенция, готова за работа и не е нужно 

разреждане. Препоръчва се те да се нанасят с мека, плоска или обла четка, с кръстообразни 

движения. След кратко време се „замита” с тънка и широка четка за окончателно оформяне 

на визията. За повече информация (виж ТИ № 859). Втори слой лазур повишава 

интензивността на цвета и устойчивостта на повърхностите на натоварване. 
 

Важно: 
1. Колкото по-прозрачен е лазурът (т. е. колкото по-малко колоранти има в него), 

толкова по-добре се изразява ефектът на пигментите.  
2. Колкото е по-интензивен цветът на основата, токова по-добре се изразяват 

отблясъкът и цветът на пигментите.  
3. На гладки повърхности най добре се проявяват многоцветните пигменти                                                                  

Switch, Desert Light и Lagoon Water.  

  

Изграждане на покритието Caparol-Haftgrund – за основи с гладка крайна визия; 
Putzgrund 610 – за основи с леко структурна крайна визия;  
MultiStructur Fein/Mittel – за постигане на груба структура;  
Metallocryl Interior – за метална визия.  
 
Да се има предвид: За да се избегнат ивиците от нанасяне с валяк, грундиращите продукти да 
се нанасят с четка (тип баданарка). 
 
Препоръчителни цветове, избрани според интензитетa на цвета и ефекта на 
пигментите: 
Различните пигменти в зависимост от цвета на основата имат различен ефект. Той е по –
слабо изразен при светли основи и силно изразен при тъмни такива. За да покажем 
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наситеноста на основата, предлагаме подредени в низходящ ред (от наситено към бледо) 
неутрални цветове:  
3D Granit 5 
3D Granit 20 
3D Granit 40 
3D Granit 55 
 
Примерни цветове, подходящи за пигмента Switch Desert : 
3D Papaya 95 
3D Cameo 95 
3D Cameo 125 
3D Barolo 125 

 
Примерни цветове, подходящи за пигмента Switch Lagoon: 
3D Flamenco 55 
3D Malachit 120 
3D Malachit 75 
3D Verona 135 

  

Разход Разходът зависи от процентното количество, добавено в лазура.  

  

Време за изсъхване При температура + 20°C и относителна влажност на въздуха 65% за около 4 часа 
покритието е повърхностно сухо. 
В зависимост от избрания лазур спазвайте указанията на съответната техническа 

информация. 

 

СЪВЕТИ 

  
Внимание! 

(Сигурност и безопасност) 

Да се държи на недостъпно за деца място. При попадане в очите да се измие обилно с вода. Да 
не се допуска замърсяване на водата и почвата.  

  

Оползотворяване на 
отпадъците 

За рециклиране да се дават само празни опаковки. Останки от продукта да се третират 
като строителен отпадък.  

  

Подробна информация Виж Листа за безопасност 

  

Техническа информация Тъй като случаите в практиката са твърде многообразни, настоящата техническа информация 
не може да опише всички възможности. Ако Вашият казус не е описан, молим да се свържете 
с нашите представители на място за техническа консултация. 
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Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна 

на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи 

отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване 

и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация 

имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция 

можете да намерите на интернет адрес www.caparol.de. 

ДАУ Бента България ЕООД          

 София,   ж.к  Младост 2 , бул. Андрей Ляпчев   бл.261А       

  тел.  0887 803 298, 02 832 31 65 

 E-mail       office.sofia@caparol.bg 
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