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Capadecor® Diamonds
Glinster-pigment voor dunne, transparante en dekkende
afwerkingen binnen.

Materiaal

Glinster-effectpigment, toe te passen in combinatie met Capadecor wandlasuren en vele andere
producten. Capadecor Diamonds uitsluitend binnen toepassen.

Toepassing

■ droog pigment voor toepassing binnen
■ met glinstereffect, ook in matte producten
■ individueel te doseren tot max. 3 %

Eigenschappen

75 g
(verpakkingseenheid 4 x 75 g in een doos)

Verpakking

■ goud glinstering
■ zilver glinstering
■ brons glinstering

Kleur

Koel, maar vorstvrij. In originele, goed gesloten verpakking 2 jaar te bewaren.Opslag

■ ArteLasur
■ ArteVelvet
■ DecoLasur Glanzend
■ DecoLasur Matt
■ Capadecor VarioPutz
■ Calcino Romantico
■ Stucco Satinato
■ PremiumColor1)

Aanvullende producten

1) De toevoeging in binnenmuurverven - met uitzondering van PremiumColor - kan niet zonder meer
worden geadviseerd vanwege de verscheidenheid aan ondergronden, verwerkingsmethode en de
individuele laagdikte van het product. Verdere toepassingen moeten altijd door de verwerker worden
gecontroleerd aan de hand van een proefvlak op het object.

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2

+ + o – –

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

Toepassing conform
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Verwerking

Raadpleeg het TI van het toe te passen product.Geschikte ondergronden

Raadpleeg het TI van het toe te passen product.Voorbereiding van de ondergrond

Voor het aanbrengen van de Capadecor Diamonds het Technisch Informatieblad van één van de
volgende producten raadplegen:

■ ArteLasur
■ ArteVelvet
■ DecoLasur Glänzend
■ DecoLasur Matt
■ VarioPutz
■ Calcino Romantico
■ Stucco Satinato
■ PremiumColor

Verwerkingsmethode

Bij gebruik van de effectpigmenten moeten de besnijranden nat in nat worden nagerold en zoveel als
mogelijk worden overlapt. Een nabehandeling van de verflaag met de kwast of narollen in één richting
is niet noodzakelijk. Het oppervlakte-effect wordt hierdoor nadelig beïnvloed. Dit geldt ook voor de
gekozen glansgradatie.

Capadecor Diamonds uitsluitend als eindafwerking toepassen.

Standaard wordt een toepassing van maximaal 3 % geadiviseerd. Wij adviseren altijd een proefvlak te
maken en de opdrachtgever het eindresultaat te laten beoordelen.

Verbruik

 Toevoeging 
in %

 Verpakking 

1,25 l 2,5 l 5,0 l 7,5 l 12,5 l/kg 15 kg

 1 % 13 g 25 g 50 g 75 g 125 g 150 g

 2 % 16 g 50 g 100 g 150 g 250 g 300 g

 3 % 19 g 75 g 150 g 225 g 375 g 450 g

Materialen waaraan Capadecor Diamonds is toegevoegd moeten binen een week worden verwerkt.
Een mooi glittereffect van het nog niet verwerkte product kan niet worden gegarandeerd.

Verwerkingstijd

Direct na gebruik met water reinigen met toevoeging van wat zeep.Reinigen gereedschap

Capadecor Effectpigmenten worden in poedervorm geleverd. Ga met het product zorgvuldig om. Bij
onzorgvuldig gebruik kunnen stofwolken ontstaan.

Attentie

Verwijzingen

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

Polyester, epoxyhars en metaalpigmenten.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
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Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze
Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke
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hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.
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