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Capadecor®
ArteLasur Color
Wanddecoratie op basis van acrylaat met gekleurde deeltjes.

Materiaal

Speciaal ontwikkelde decoratieve muurverf voor zeer attractieve wandoppervlakken, binnen.

Bijzonderheden ArteLasur Color
ArteLasur Color wordt niet op kleur gebracht. De muurverf bevat donkere deeltjes die op een
ondergrond in kleur een hoogwaardig en speciaal effect geeft.

Toepassing

■ met water te verdunnen
■ milieuvriendelijk en reukarm
■ natte slijtage klasse 2
■ eenvoudig te verwerken
■ bijwerken is mogelijk
■ bestand tegen in wateroplosbare desinfecteermiddelen

Eigenschappen

Acrylaat-dispersieMateriaalbasis

2½ literVerpakking

Transparant met gekleurde deeltjes

Ferrara = oxyde rode deeltjes
Grosseto = oranje-rode deeljtes
Livorno = grijze deeltjes

Kleur

ZijdematGlansgraad

Koel, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewarenOpslag

■Soortelijke massa: ca. 1,0 g/m3 Technische eigenschappen

■ Pearl White
■ Switch Desert / Switch Lagoon
■ CapaGold / CapaSilber
■ Metallocryl Interior
■ MultiStruktur

Aanvullende producten

Parelglanspigmenten geven een meer decoratief effect aan de afwerking. Alleen binnen toe te passen.

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2

 +   +  ○ – –

(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606
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Verwerking

Wanden en plafonds binnen. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen
die de hechting verminderen.
De ondergrond moet glad, effen of licht gestructureerd zijn.

Geschikte ondergronden

De ondergrond mag geen kleurcontrast hebben. Wij adviseren het te behandelen oppervlak met een
wit, absorberend maar niet zuigend materiaal voor te behandelen.
Nieuw glasweefsel en rauhfaserbehang kunnen direct met de tussenlaag behandeld worden.
Raadpleeg betreffend Technisch Informatieblad.

Verwerkingstip
ArteLasur is een transparant systeem, waarbij de kleur en structuur van de ondergrond zichtbaar
blijven. Een proefvlak is om deze reden aan te bevelen.

Het contrasteffect is hoog wanneer bij lichte ondergronden de aangebrachte ArteLasur donker van
kleur is. Bij zeer lichte ArteLasur-kleuren en op ondergronden met veel structuur kan een deel van het
speciale kleureffect verloren gaan.

Meer laagdikte geeft een hogere glans. Een speciaal kleureffect kan bereikt worden door ArteLasur te
mengen met de speciale effectpigmenten. De toegevoegde hoeveelheid moet tussen de 1 en 5%
liggen en moet gelijkmatig door de verf worden gemengd (raadpleeg TI 816).

Voorbereiding van de ondergrond

Grondlaag:
Voor een gladde afwerking voorstrijken met CapaSil Primer en voor een gestructureerde afwerking
met MultiStruktur. 

Tussenlaag:
Een tussenlaag aanbrengen in de gewenste kleur uit de Caparol 3D-kleurenwaaier met Indeko-plus.
Een tussenlaag met Metallocryl Interior geeft het oppervlak een metaalachtig effect. Let op
ondergrondoneffenheden en raadpleeg het technisch informatieblad van Metallocryl Interior.

Attentie
Om een rolstructuur te voorkomen moet de grondlaag met een borstel aangebracht worden. ArteLasur
Color niet direct op een alkalische tussenlaag (bijvoorbeeld een silicaatverf of -pleisterlaag)
aanbrengen.

Afwerklaag:
ArteLasur Color kan nietworden aangekleurd, is klaar voor gebruik en mag niet verdund worden. Wij
adviseren om ArteLasur Color met een zachte kwast (bijvoorbeeld een witkwast) over het totale
oppervlak in korte kruisslagen aan te brengen. Na een korte droogperiode kan het oppervlak met een
droge borstel (bijvoorbeeld een zachte stoffer of behangkwast) ‘nageslecht’ worden. Afhankelijk van
het gewenste eindresulaat kan een tweede kleur nat-in-nat of na drogen van de eerste kleurlaag
aangebracht worden. Om aanzetten te voorkomen moet bij grote oppervlakken en/of een hoge
temperatuur de ArteLasur Color met minimaal twee personen worden aangebracht

Opbouw van het verfsysteem

Een tussenlaag aanbrengen op een glad
oppervlak als wordt afgewerkt met ArteLasur Color met
Indeko-plus of Metallocryl Interior, in een kleur uit de
Caparol 3D-kleurenwaaier met ColorExpress. Een
structuuroppervlakken wordt verkregen met
MultiStruktur, aangebracht met de roller en in een
kruislaag nageslecht, in een kleur uit de Caparol 3D-
kleurenwaaier met  ColorExpress.

ArteLasur Color is klaar voor gebruik. Op het oppervlak
de ArteLasur Color met de witborstel in korte
kruisslagen aanbrengen.

Ca. 110-150 ml/m² per laag. 
Afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond is het verbruik hoger.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verbruik

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.Verwerkingsomstandigheden

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4 uur droog aan het oppervlak.
Lagere temperaturen en hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Droogtijd

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.Reinigen gereedschap
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Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie
veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

De grenswaarde van dit product (cat.A/l) is max. 200 g/l (2010). Dit ptoduct bevat max. 50 g/l VOS.EU-grenswaarde VOS

Bevat: acrylaat-dispersie, kleurpigmenten, minerale vulstoffen, water, filmvormers, additieven en
busconserveermiddel (methyl-, benzisothiazolinon).

Inhoudstoffen

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Technisch advies

DAW Coatings Nederland B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawcoatings.nl

Kijk ook op www.dawcoatings.nl

Servicecentrum
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