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Capadecor®

VarioPutz
Material de acoperire cu particule mici multicolore și mate. 
Potrivit pentru aplicare eficientă la interior, cu rola sau prin 
pulverizare.

Descrierea produsului
Produs multicolor pentru acoperiri interioare extrem de durabile. Excelent pentru acoperirea su-
prafețelor pereților interiori în birouri, holuri, casa scărilor, recepții și spații de locuit, fără a necesita strat 
suplimentar de finisare.

Domeniu de aplicare

■ Testat AgBB
■ Aplicare eficientă cu rola sau prin pulverizare
■ Foarte ușor de curățat
■ Rezistență mecanică ridicată
■ Se pretează ușor la reparații ulterioare
■ Clasa A2 de rezistență la foc conform DIN 4102

 Proprietăți

Dispersie / emulsie din rășină sintetică; liant transparent cu particule colorate.
12.5 kg

Notă: Pentru fiecare VarioPutz este necesar un strat intermediar de Putzgrund nuanțat pentru a se 
potrivi cu culoarea stratului final de VarioPutz.

Material de bază 

Ambalaj/Capacitate recipient 

Culoare

 Modelul/ nuanța
  VarioPutz:

 Cod culoare 
 Putzgrung:

 VarioPutz Nr. 13  VP Nr. 13
 VarioPutz Nr. 14  VP Nr. 14
 VarioPutz Nr. 19  VP Nr. 19
 VarioPutz Nr. 21  VP Nr. 21
 VarioPutz Nr. 23  VP Nr. 23
 VarioPutz Nr. 25  VP Nr. 25
 VarioPutz Nr. 27  VP Nr. 27
 VarioPutz Nr. 29  VP Nr. 29
 VarioPutz Nr. 30  VP Nr. 30
 VarioPutz Nr. 31*  VP Nr. 31
 VarioPutz Nr. 32*  VP Nr. 32
 VarioPutz Nr. 35*  VP Nr. 35
 VarioPutz Nr. 41*  VP Nr. 41
 VarioPutz Nr. 49*  VP Nr. 49
 VarioPutz Nr. 51*  VP Nr. 51
 VarioPutz Nr. 53  VP Nr. 53
 VarioPutz Nr. 55  VP Nr. 55
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*Aceste modele conțin particule lucioase. Efectul lucios este accentuat doar în lumină directă.
Formulele utilizate pentru nuanțarea Putzgrund în conformitate cu paletarul Caparol 3D și 
colecția de nunanțe VarioPutz, nu sunt identice. Motiv pentru care formulele Caparol 3D nu pot 
fi folosite pentru nuanțare 
MatGrad de luciu

La rece, dar ferit de îngheț. Păstrați recipientele care au fost desigilate, închise ermetic. Depozitare

■ Valoare difuzie( SdH2O): cca. 0,10 m.Date tehnice

Caparol Putzgrund 610Produse complementare

Interior 1 Interior 2 Interior 3 Exterior 1 Exterior 2

 +   +  ○ – –

(–) nu este adecvat / (○) adecvat condiționat  / (+) adecvat

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domenilor de aplicare

Prelucrare

Stratul suport trebuie să fie curat, uscat și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 
18363, alineat 3.

Suporturi recomandate

Suprafețe texturate:
Tapete aderente din fibră de sticlă sau cu inserții de așchii de lemn și tencuieli interioare ușor sau 
mediu structurate: Aplicați un strat intermediar de Putzgrund 610 înainte de a aplica VarioPutz. Este 
posibil să fie necesară aplicarea a două straturi de VarioPutz.

Tencuieli din grupele de mortare PII (var-ciment) și PIII (ciment):
Pe tencuielile solide cu absorbție normală, aplicați un strat de acoperire cu Putzgrund 610. 
Pe tencuielile poroase, absorbante, se aplică un strat de OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF, după care 
se aplică un strat intermediat de Putzgrund 610.

Tencuieli pe bază de gips din grupa de mortare PIV:
Șlefuiți tencuielile sinterizate de ipsos (eliminați stratul sinterizat și praful obținut în urma șlefuirii), apoi 
amorsați cu Caparol Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger. Pe suprafețele cu absorbție normală, 
aplicați un strat de grunduire cu Putzgrund 610

Plăci de construcții din gips:
Pe suprafețele cu absorbție normală, aplicați un strat de grund cu Putzgrund 610.

Plăci de gips (plăci de gips-carton):
Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de gips (șpăcluite cu materiale pe bază de gips) se 
consolidează cu Caparol Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestinger. Pe suprafețele cu absorbție 
normală, aplicați un strat de grund cu Putzgrund 610. Pe plăcile cu substanțe solubile în apă, care 
lasă urme, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. Vezi fișa BFS nr. 12, aliniat 2.

Beton: 
Se elimină eventualele resturi de decofrol, precum și substanțele făinoase, nisipoase. Pe suprafețele 
cu absorbție normală se aplică un strat de grund cu Putzgrund 610.

Acoperiri fără capacitate portantă:
Se îndepărtează suprafețele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe 
bază de rășini sintetice. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase respectiv absorbante se aplică un 
strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol. 

Suprafețe afectate de mucegai: 
Mucegaiul sau infestarea fungică se înlătură prin curățare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox
și se lasă să se usuce.
.
Suprafețe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime: 
Petele de nicotină precum și petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent 
menajer degresant și se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă se curăță uscat, prin periere. Se 
aplică un strat de grund izolator cu Caparol AquaSperrgrund (Informații Tehnice nr. 384).

Mici defecte: 
După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, micile defecte se repară cu Caparol Akkordspachtel 
conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi, dacă este cazul, se aplică un strat de grund.

Notă:
Diferențele de structură din substrat (reparațiile de umplere, marcajele cablurilor electrice, nu pot fi 
egalizate cu Capadecor VarioPutz. Acestea trebuie tratate anterior prin mijloace adecvate pentru a 
obține o suprafața netedă.

Pregătirea suprafeței

Aplicați cu rola sau cu un aparat de pulverizare (metodă de pulverizare cu presiune înaltă).Instrucțiuni de aplicare
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Strat intermediar:
După terminarea pregătirilor necesare stratului suport, aplicați un strat uniform de acoperire cu 
Putzgrund 610, nuanțat pentru a se potrivi culorii alese de VarioPutz (vedeți lista de culori). Aplicați 
uniform și fără contraste. Pe cât posibil reveniți cu rola asupra zonelor de îmbinare. Pe suprafețele 
ușor absorbante sau cu contrast puternic, ar putea fi necesară aplicarea a două straturi intermediare. 
Nu sunt recomandate straturile intermediare fără conținut de cuarț.

Sistemul de acoperire

Aplicarea cu rola:
Amestecați VarioPutz cu un mixer electric cu viteză redusă, sau manual. Aplicați cu generozitate 
produsul nediluat, ud pe ud, utilizând o rolă adecvată, care anterior a fost amorsată pe o altă su-
prafață, și distribuiți uniform. Nu utilizați mai puțin produs față de consumul recomandat, pentru a evita 
efectele negative asupra efectului vizual al suprafeței. Se lasă să se usuce pentru un timp suficient de 
lung, apoi suprafața se șterge cu o perie cu peri moi (ex.: perie ovală), pentru a evita urmele vizibile 
de rolă. Timpul necesar de uscare poate varia în funcție de condițiile de lucru: cca. 10 până la 30 de 
minute, sau mai mult în condiții de umiditate ridicată. VarioPutz poate fi aplicat în două straturi pentru 
a evita apariția suprafețelor neuniforme (efect înnorat).
Aplicarea prin pulverizare:
Amestecați VarioPutz cu un mixer electric cu viteză redusă și aplicați produsul nediluat cu un 
echipament de pulverizare adecvat. Pulverizați cu mișcări circulare și nu finisați cu pensula. Duza: 4 – 
5 mm, presiunea aerului: 2.5 – 3.5 bari, distanța până la perete: aprox. 60 – 80 cm.

Aplicare cu rola: min. 400 g/m², consumul exact se poate determina prin aplicare de probe. Aplicare 
prin pulverizare: cca. 800 – 1100 g/m², consumul exact se poate determina prin aplicare de probe.

Consum

Temperatura minimă pentru aplicare:+ 8°C pentru produs, stratul suport și aer pe timpul aplicării și al 
uscării. Umiditate relativă 65%
La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, produsul aplicat este uscat la suprafață după 6 - 8 ore. 
Uscarea completă are loc după 3 zile. La temperaturi mai joase și umiditate mai mare a aerului, acești 
timpi se prelungesc..

Condiții de prelucrare 

Uscarea/Timp de uscare

Role adecvate: Folosiți role cu o lungime a firului între 12 – 16 mm.
Echipament adecvat de pulverizare: Pistol cu cuvă

Unelte

Rolele si echipamentul de pulverizare se curăță imediat după utilizare folosind apăCurățarea uneltelor

La aplicarea pe suprafețe mari, folosiți întotdeauna produse din același lot pe care să le aplicați într-o 
singură etapă de lucru, pentru a evita suprapunerile și diferențele de culoare.

Datorită utilizării la interior a lui Caparol-Tiefgrund TB, un miros specific de solvent este eliberat. Prin 
urmare asigurați o bună ventilație pe timpul utilizării. În zonele sensibile, utilizați un produs non-
aromatic și cu miros redus, cum ar fi AmphiSilan-Putzfestiger.

Aplicarea pe plăcile de ghips carton poate provoca umflarea, apariția de vezicule, apariția de vezicule 
și de porțiuni de exfoliere, ca urmare a expunerii prelungite la umiditate. Prin urmare asigurați 
o uscare rapidă printr-o bună ventilație și o temperatură suficient de ridicată. Pentru Germania urmați
instrucțiunile din Fișa Tehnică nr. 2 ”Șpăcluirea plăcilor de ghips carton”, emisă de Asociația germană 
a producătorilor de ghips carton.

Notă

Notificări

■ Neinflambil / Clasa A2 de reacție la foc, în conformitate cu standardul german DIN 4102

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu 
mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți 
imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Curățarea sculelor se 
va face imediat după utilizare, cu apă și săpun. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Indicații suplimentare: a 
se vedea fișa cu date de securitate.

Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. 
Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) 
Institutul Național de Sănătate Publică.

Certificări germane
Măsuri de securitate

(valabil la data publicării)

Materiale și toate ambalajele aferente trebuie să fie eliminate într-un mod sigur în conformitate cu 
cerințele complete ale autorităților locale. O atenție deosebită ar trebui acordată pentru a scoate 
reziduurile de pe șantier, în conformitate cu procedurile standard pentru șantierele de construcții. Pot 
fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de 
colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și 
demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Dezafectare

al acestui produs (Cat. A/a): max. 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV

M-DF01 (pentru Germania)

Rășină poliacrilică, pigmenți de culoare, materiale minerale si polimeri de umplutură, apă, aditivi, 
conservanți (metil / benzizotiazolinonă).

Valoare limită admisă de UE 
pentru conținutul COV

 Cod produs vopsele și lacuri

 Compoziţie
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În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din 
punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc 
în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri 
comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Consultanță tehnică

Tel.:  0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro

Suport tehnic
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