
Technická informácia 
 
 
 

Capadecor Metallocryl interior 
Lesklá disperzná farba s metalickým vzhľadom pre vnútorné použitie 
 
 

Popis výrobku 
Oblasť použití 
Capadecor Metallocryl 
interior je lesklá disperzná 
farba so špeciálnymi 
metalickými pigmentmi na 
nátery vnútorných stien. 
Obzvlášť vhodná pre 
interiéry reprezentačných 
priestorov, ako kancelárske 
budovy, banky, diskotéky a 
podobné priestory. Používa 
sa na štrukturované 
podklady, ako tapety 
Capaver alebo Capaquarz, 
tapety Rauhfaser, 
štruktúrované alebo 
náterové omietky. Hladké 
podklady nemožno 
spoľahlivo natrieť bez 
značenia ťahov štetca alebo 
valčeka. Veľmi zaujímavá 
plocha vzniká, pokiaľ sa 
použije Capadecor 
Metallocryl interior ako 
podkladový náter pod Arte 
Lasur alebo Arte Lasur 
Color 
 
Vlastnosti 
Riediteľný vodou 
Šetrný k životnému 
prostrediu, so slabým 
zápachom. 
Metalický efekt 
Trieda oteruvzdornosti za 
mokra  1 podľa STN  EN 
13 300 
Priedyšný pre vodné pary 
(Sd = 0,6m) 
 
Pojivo 
Disperzia syntetických živíc 
 
Hustota 
Cca 1,0 g/cm

3
 

 
Lesk 
Lesklý 

 
Farebný odtieň 
Kovovo strieborný. 
Pomocou technológie Color 
Express možno tónovať 
v širokej škále farebných 
odtieňov. Zvlášť efektívne je 
použitie firemných farieb na 
tapete Capaver s firemným 
logom. Pri objednaní aspoň 
100 L od jedného odtieňa 
možno materiál dodať 
natónovaný z výroby. 
 
Upozornenie 
Chráňte pred deťmi. Pri 
zasiahnutí očí vypláchnite 
prúdom vody. Nevylievajte 
do kanalizácie alebo pôdy. 
 
Skladovanie 
V chlade, ale nie na mraze. 
 
 
Obsiahnuté látky 
Polyakrylátová živica, 
pigmenty (hliníkový prášok), 
voda, estery, aditíva, 
konzervačné prostriedky 

Vhodné podklady a 
ich príprava 

Podklad musí byť nosný, 
suchý, čistý a bez 
uvoľňujúcich sa súčastí. 
Prípravu jednotlivých druhov 
podkladu preveďte podľa 
technickej informácie 
Amphibolin. 
Nevhodné podklady sú 
tepelno izolačné systémy, 
nové plastoelastické nátery 
(CapElast) a drevo. Pre 
nátery kovových fasád 
doporučujeme náš lakový 
program. 
 
Spracovanie 
Skladba náteru 

Capadecor Metallocryl 
interior obsahuje ako 
pigment hliníkový prášok, 
ktorý reakciou so zásadami 
mení farbu. Preto sa 
doporučuje na nenasiakavé 
alkalické podklady ako 
základný náter Disbon 481 
Uniprimer. Ako krycí 
základný náter použite 
hodvábne matný latex 
(Caparol Seiden Latex), 
alebo Amphibolin. Matné 
farby sú nevhodné ako 
podkladové nátery!  
Dvojnásobný krycí náter 
Capadecor Metallocryl 
interior neriedený (alebo 
prvá vrstva max 5%). 
 
Capaquarz 
Jeden rovnomerný náter 
Capadecor Metallocryl 
interior, riedený max. 5% 
vody, alebo lepšie 
neriedený. 
 
Spracovanie 
Materiál pred spracovaním 
dobre premiešajte, a 
miešanie pravidelne 
opakujte i v priebehu práce. 
Materiál sa nanáša stetcom 
alebo valčekom. Cez 
oreznuté okraje je treba 
naniesť vrstvu rovnakým 
štýlom, ako v ploche. 
Používajte valčeky so 
stredne dlhým vlasom, ktoré 
nezanechávajú na okrajoch 
pruhy s väčším množstvom 
materiálu, napr.  
• Storch 143825 
• Rotaplast 27920 
• Rotaplast 27220 
• Wistoba Goldfaden 
Aby se docielilo 
rovnomerného povrchu, je 
treba ucelené plochy 
nanášať naraz, materiál 



rovnomerne naniesť 
krížovýmí ťahmi, a nakoniec 
„uhladiť“ ťahy valčekom 
v jednom smere. 
Pri nanášaní nástrekom by 
mohlo dôjsť 
k nepravidelnostiam 
vo farebnom odtieni, preto 
sa tento spôsob nanášania 
nedoporučuje. 
Na hladkom podklade 
možno docieliť zaujímavého 
vzhľadu, pokiaľ sa materiál 
po nanesení valčekom 
krížovo rozotrie oválnym 
štetcom. 
 
Čistenie náradia 
Ihneď po použití vodou 
 
Spotreba 
Cca 0,1L / m2  na jednu 
vrstvu na ľahko 
štruktúrovanom podklade. 
Na hrubom podklade sa 
spotreba primerane zvyšuje. 
Skutočnú spotrebu stanovte 
skúšobným náterom. 
 
Najnižšia teplota pre 
spracovanie 
+5

0
C pre materiál, podklad i 

okolitý vzduch. 
 
Doba schnutia 
Pri 20

0
C a 65% relatívnej 

vlhkosti je povrch po 4 – 6 
hodinách zaschnutý a 
možno ho pretierať. Nižšie 

teploty a vyššia vlhkosť 
predlžuje dobu schnutia. 
 
Upozornenie 
Materiál nie je vhodný na 
vodorovné plochy so 
zaťažením vodou. Aby 
neboli potlačené špecifické 
vlastnosti výrobku, nesmie 
sa miešať s inými 
materiálmi. 
 
Bezpečnostné 
upozornenia:  
Uschovávajte mimo dosahu 
detí. Počas spracovania a 
schnutia produktu sa 
postarajte o dôkladné 
vetranie. Pri používaní 
nejedzte, nepite ani 
nefajčite. V prípade kontaktu 
produktu s očami alebo 
pokožkou zasiahnuté miesto 
ihneď dôkladne poumývajte 
vodou. Nepripustite únik 
zvyškov produktu do 
kanalizácie, vodných 
systémov ani do pôdy. 
Použité náradie ihneď po 
použití dôkladne poumývajte 
vodou a mydlom.. 
 
Likvidácia: 
Na recykláciu odovzdávajte 
iba bezo zvyšku 
vyprázdnené nádoby. 
Zvyšky materiálu: Odpadové 
farby a laky iné ako uvedené 
v 08 01 11 (kód 08 01 12). 

Znečistené obaly: Plastové 
obaly (kód 15 01 02). 
 
Kód produktu farby a laky 
M-DF01 
 
Medzná hodnota EU pre 
obsah látok VOC 
tohto výrobku (kat. A/b) 100 
g/l (2010) 
Tento výrobok obsahuje < 1 
g/l látok VOC. 
 

Inštrukcie 
 
Technické poradenstvo 
V tomto tlačive nie je možné 
pojednávať o všetkých 
podkladoch, ktoré sa 
vyskytujú v praxi, a o 
technických postupoch 
natierania týchto podkladov. 
Pokiaľ by sa pracovalo s 
podkladmi, ktoré nie sú 
uvedené v tejto technickej 
informácii, bude nutné 
previesť konzultáciu s nami 
alebo s našimi pracovníkmi 
služieb zákazníkom. Sme 
ochotní Vám kedykoľvek 
poskytnúť detailné rady k 
daným objektom. 
 
 
Servisné stredisko: 
tel.   00421 255 566 440 
fax.  00421 255 566 435 
e-mail:info@caparol.sk
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich 
skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci 
alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše 
materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok 
v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť. 


