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Capadecor®
Calcino-Imprägnierpaste
Minerale impregneerpasta om Calcino-Decor te beschermen
tegen vervuiling.

Materiaal

Minerale impregneerpasta om Calcino-Decor te beschermen tegen vervuiling. Omdat de carbonatatie
(verharden van de kalk door opname van CO2) over een langere periode verloopt en de
kleurpigmenten in de Calcino- Decor in deze periode nog niet volledig is verhard, adviseren wij om
altijd de Calcino- Imprägnierpaste toe te passen. De pasta in een dunne laag aanbrengen met een
spaan en scherp afschrapen. De spaan moet geheel glad zijn, zonodig vlakschuren.

Toepassing

■ transparant
■ reukloos
■ bijzonder dampopen
■ absorberend
■ vrij van oplosmiddel

Eigenschappen

0,750 kgVerpakking

KleurloosKleur

Koel, maar vorstvrij, niet beneden 5 °C opslaan. Aangebroken verpakking goed gesloten bewaren om
uitharden en aandrogen te voorkomen.

Opslag

Verwerking

De ondergrond moet stabiel, draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Geschikte ondergronden

Omdat de carbonatatie (verharden van de kalk door opname van CO2) over een langere periode
verloopt en de kleurpigmenten in de Calcino-Decor in deze periode nog niet volledig is verhard,
adviseren wij om altijd de Calcino-Imprägnierpaste toe te passen. Deze dun en gelijkmatig
aanbrengen met een spaan of vezelvrije doek. Niet meer aanbrengen dan max. 30-40 g/m². Na een
korte tijd van drogen het teveel aan materiaal met een zachte doek verwijderen. Deze behandeling
zonodig herhalen. Indien te veel materiaal wordt aangebracht kan een witte waas aan het oppervlak
ontstaan. Dit is geen reden voor reclamatie.

Verwerkingsmethode

30–40 g/m2Verbruik

Minimaal 10 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.Verwerkingsomstandigheden

Calcino-Imprägnierpaste met een spaan of vezelvrije doek dun en gelijkmatig aanbrengen.Gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.
Tijdens verwerking steeds voor schoon gereedschap zorgen.

Reinigen gereedschap
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Verwijzingen

Calcino-Imprägnierpaste geeft geen bescherming tegen opspattend water kalkvlekken) en
verontreiniging door vet, zuur, teer, koffie, thee en andere verkleurende stoffen. Lichte verontreiniging
kan met warm water, eventueel met toevoeging van een neutraal reinigingsmiddel, verwijderd worden.
Let op!  Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die kalk oplossen.

Reinigen en onderhoud

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

Kwartsmeel, glycerine en waterInhoudstoffen

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
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