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Capadecor Metallocryl Exterior 

 
Лъскаво-копринена дисперсионна боя с метален 
ефект, за външно приложение. 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

  
Сфера на приложение Capadecor Metallocryl EXTERIOR е лъскаво-копринена дисперсионна боя със специални 

метални пигменти, за външни повърхности.  
Ефектен слой, предназначен за висококачествени покрития и устойчивост на неблагоприятни 
условия, приложим върху структурирани външни повърхности, придава метален ефект. Да не 
се нанася върху термоизолационни системи.  
Capadecor Metallocryl EXTERIOR се нанася върху структурирани повърхности. Равните, фино 
структурирани повърхности, както и повърхности с ниска светлост не могат да се боядисват 
без следи от мече или петна. 

  
Свойства  Разредима с вода.  

 Екологична, със слаб мирис  

 Метален ефект.  

 Защитен филм срещу замърсяване с водорасли и гъби.    

 Висока устойчивост на дъждове, съответстваща на клас „ниска пропускливост на 
вода” съгласно DIN 1062, с коефициент w от около 0,01 [kg/(m2 • h0,5)]. 

 Висока дифузионна способност, съответстваща на клас „средна дифузия на водни 
пари” 

 съгласно DIN 1062, с коефициент sd от около 0,5 m.  

 При специални приложения, продуктът Capadecor Metallocryl EXTERIOR се предлага 
и без активни вещества против водорасли и гъби. 

  

Свързващо вещество Дисперсия на базата на синтетичен материал, съгласно DIN 55  945. 

  

Опаковка 5 литра и 10 литра 

Цвят Сребрист метализе. 
Capadecor Metallocryl EXTERIOR може да се оцвети в система за компютъризирано 
оцветяване ColorExpress в много цветове:  
– Цветове метализе по RAL   
– Цветове от цветовата палитра 3D plus  
– Наличните до момента цветове по Alucryl 
Точните цветове могат да се видят на страниците от брошурата на продукта . 
При поръчката на цвят в количества, надвишаващи 100 л, продуктът може да се достави 
по заявка фабрично оцветен в желания цвят. 

  

Гланц Лъскаво-копринен. 

  

Съхранение На прохладни места, предпазена от замръзване.  
  

Teхнически данни  Плътност: около 1.15 g/cm3 

  

Допълващи продукти Amphibolin 

  

ОБРАБОТКА 

  

Препоръчани основи Основите трябва да са носещи, чисти, сухи и без разделителни вещества. 
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Подготовка на основата Технологията на подготовка на основата зависи от вида на основата и от строителния 
материал.  
Моля прочетете техническия лист на продукта Amphibolin. 

  

Начин за нанасяне Преди нанасяне, Capadecor Metallocryl EXTERIOR се разбърква енергично. Разбърква се 
периодично по време на нанасяне. 
Capadecor Metallocryl EXTERIOR може да се нанася с четка или с мече. 
Следите от мече трябва отново да се изгладят, избягвайки се припокриване на слоеве. При 
нанасяне с мече се препоръчват мечета със средна дължина на косъма (от 12 –16 mm), 
които позволяват хомогенно нанасяне, без натрупвания на материал, като напр.: 
• Rotanyl 17 за средно до едро структурирани повърхности 
• Rotanyl 13 за леко структурирани повърхности  
За получаване на хомогенно разнасяне на родийните пигменти, Capadecor Metallocryl 
EXTERIOR трябва да се нанася равномерно разпределена, след се разнася с мече в една 
посока.  
При нанасяне на Capadecor Metallocryl EXTERIOR върху равни повърхности могат да се 
получат изключително атрактивни афекти, ако след нанасяне с мече повърхността се 
обработва и с кръстовидни движения с овална четка.   

  

Инструкции за нанасяне Състав на слоевете: 
Нанася се междинен слой Amphibolin, оцветен в 3D цветове, съответстващи на цвета  
Capadecor Metallocryl EXTERIOR, който следва да се нанася (вижте технически лист №  
Amphibolin). 
Да не се използват матови бои като междинен слой.  
Нанасят два крайни слоя Capadecor Metallocryl EXTERIOR. 

  

Разход Около 100 ml/m2 за слой при нанасяне върху леко структурирани повърхности; върху груби 
повърхности разходът нараства. Точният разход се определя само с проби. 

  

Условия за обработка + 5°C температура на основата и на въздуха. 

  

Време за изсъхване При + 20°C и 65 % относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността след 4-6 
часа и може да се полага следващ слой. При по-ниски температури и по-висока влажност 
на въздуха, времето за съхнене се удължава. 

  

Почистване на 
инструментите 

Измива се с вода веднага след ползване. 

  

Важно Capadecor Metallocryl EXTERIOR не се препоръчва за нанасяне върху хоризонтални 
повърхности, акумулиращи вода. Поради специалния състав на продукта, не се допуска 
смесването му с други материали. Когато продуктът се нанася върху фасади да се има 
предвид ВОБ, глава 3, DIN 18 363, ал. 3.1.10. 
За избягване появата на видими следи от добавени участъци, трябва да се нанася с една 
ръка, мокро върху мокро.  
Продуктът Capadecor Metallocryl EXTERIOR съдържа специални активни вещества, 
осигуряващи защита на основата срещу водорасли и гъби.  
Тези активни вещества подсигуряват дълготрайна защита, ограничена във времето от 
условията на обекта по отношение например на степента на замърсяване и съдържанието 
на влага на обекта 

  

СЪВЕТИ 

  

Мерки за безопасност 
 (валидни към датата на 

публикация) 

Да се съхранява на недостъпни за деца места.  
При контакт с очите да се измият с много вода. Да не се разлива във водите, канализацията 
или почвата 

  

Обезвреждане Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се 
обезвреждат в събирателен пункт за стари бои/лакове, сухите остатъци като строителни 
отпадъци, като  общински или битови отпадъци. 
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Код продукт бои и лакове M-DF02 
  

Състав Полиакрилатна смола, перлени пигменти (алуминий), вода, естер, добавки, консерванти 
  

Технически консултации В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и  
техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от 
представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни 
персонал Капарол или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим 
подробни съвети, за всеки отделен обект. 
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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 

 

http://www.caparol.de/

