Teknisk information

CapaDecor Switch Lagoon
Effektpigment, som kan anvendes sammen med DecoLasur
Glänzend

Produktbeskrivelse
Effektpigment er et flerfarvet, glitrende pigment til indendørs anvendelse sammen med DecoLasur
Glänzend.
Anvendelsesformål
Egenskaber

Emballage/emballagestørrelser
Farver

Indendørs lofter og vægge
■ Tørpigment til indendørs anvendelse
■ Vekslende farvespil
■ Glitrende effekt
100 gram
Flerfarvet, glitrende effektpigment (efter synsvinkel):
Switch Lagoon = grøn, turkis, blå

Opbevaring
Supplerende produkt

Køligt, tørt, frostfrit. Uåbnede originalemballager er opbevaringsstabile i mindst 2 år.
DecoLasur Glänzend

Bearbejdning
Det anbefales først at blande den ønskede tilsætningsmængde med vand, så blandingen får en
dejlignende konsistens, og dernæst røre blandingen grundigt, til den er fri for klumper. Vandmængden
må ikke være mere end tre gange så meget som mængden af effektpigment. Eksempel: 50 g pigment
blandes til en dej med maks. 150 ml rent vand.
Klargøring af underlag

Der henvises til den aktuelle Tekniske Information (TI) for oplysninger om påføring af lasur. Vigtigt!
Jo mere transparent lasuren er (dvs. jo mindre toningspasta, der tilføres), jo mere bestandig bliver den
faktiske effekt af de tilsatte effektpigmenter.
Jo mørkere underlagets farvetone er, jo mere kommer effektpigmentet til at bære farven og den
skinnende effekt.
Jo glattere underlaget er, jo stærkere kommer switch-pigmentets farvevekslende effekt til at fremstå.
Toningsanbefalinger, der illustrerer effektens virkning og intensitet:
Effekten af pigmentet varierer alt efter underlagets farvetone. For at vise denne effekt bruger vi
følgende neutrale farvetoner som eksempel:
3D Granit 5 3D Granit 20 3D Granit 40 3D Granit 55
Underlagstoner for at opnå en udtryksfuld overflade med Switch Lagoon (eksempel):
3D Granit 55 3D Granit 120 3D Granit 75 3D Granit 135

Teknisk information
Det anbefales generelt at tilsætte ca. 3 – 5 % pigment.
For alle overflader skal der altid først planlægges/designes et mønster hos kunden, så den ønskede
effekt kan rettes til og kontrolleres i forvejen.
Fortynding

Vand

Dækkeevne

Rengøring af værktøj

Tilsætningsmængder DecoLasur Glänzend

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

Rengøres med vand straks efter brug, tilsæt eventuelt sæbe.

Bemærkninger
Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Vigtige bemærkninger (på
tidspunktet for udgivelse)

Ved eventuel kontakt med øjnene eller huden, skal området straks skylles grundigt med vand. Lad ikke
produktet havne i afløb, vandløb eller på marker. Yderligere information: Se sikkerhedsdatablad.

Bortskaffelse

Flydende malingrester må ikke hældes i afløbet, men skal indleveres på den lokale miljøstation.
Beholderen skal lukkes forsvarligt efter brug. Tomme beholdere indleveres til genbrugsstationen.

Kundeservice

Vi kan ikke komme ind på samtlige forekomster af underlag og behandlingsteknikker i dette datablad.
Du er meget velkommen til at kontakte os eller vores lokale medarbejdere for yderligere rådgivning,
hvis du har til hensigt at behandle underlag, som ikke er nævnt i denne tekniske information. Vi
hjælper gerne med detaljeret og objektrelateret rådgivning.
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Henset til udvalget af mulige underlag og arbejdssteder påhviler det kunden/brugeren selv at afteste
egnetheden af produktet til det påtænkte formål under realistiske forhold. Kun den nyeste udgave af
det tekniske datablad er gældende. Det anbefales at kontrollere på www.caparol.dk, om der findes nyere udgaver end denne.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Sweden · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.

