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Capadur GreyWood
Pigmentiniai, vandeniu skiedžiami lazuriniai dažai išorės
medienai. Pilkais atspalviais gaunamas natūralus medienos
papilkėjimas. Pastovių matmenų, santykinai pastovių ir nepastovių
matmenų mediniams elementams

Produkto aprašymas

Taurūs pilki atspalviai mediniams paviršiams nuo pat pradžių suteikia natūralų ir tolygų papilkėjimo
įspūdį, kuris palankiomis sąlygomis dažniausiai atsiranda tik po daugelio metų. 
Ypač tinka mediniams fasadams, kuriems norima suteikti natūralią išvaizdą.
„Capadur GreyWood“ dažai taip pat tinka tvoroms, palangėms, vartams ir kitiems nepastovių matmenų
ir santykinai pastovių matmenų mediniams elementams, pvz., langams ir lauko durims.
Tik išorei! (vidinė išorinių langų pusė ir išorinės durys priskiriamos išorei).
„Capadur GreyWood“ – tai gaminys, į kurio sudėtį įeina konservuojamųjų medžiagų, o ant padengto
paviršiaus susidariusi plėvelė apsaugo nuo dumbliagrybių ir pelėsinių grybų apnikimo.
Priklausomai nuo biologinės apkrovos, turi būti naudojami labai stipriai pažeidžiamiems mediniams
elementams, pvz., apatiniam plokščiojo stogo dangos sluoksniui ir plokštėms iš medienos (pvz., jūrinių
pušų plokštėms), taip pat prieš baigiantis garantiniam terminui ir esant naujo pelėsinių grybų ir
dumbliagrybių apnikimo grėsmei.
Netinka medienai, kuri ilgą laiką liečiasi su žeme ir vandeniu.

Paskirtis

■ Perlų blizgesio pigmentai pilkiems atspalviams suteikia taurumo.
■ Atspindintys pigmentai puikiai apsaugo nuo ultravioletinių spindulių.
■ Plėvelė apsaugo nuo pelėsinių grybų apnikimo.
■ Lengvai atnaujinami plonasluoksniai lazuriniai dažai.
■ Skiedžiami vandeniu.
■ Labai tvirti.                                
■ Atitinka LOJ (VOC) direktyvas (2010).
■ Tiksotropiniai.

Savybės

Akrilo dispersijaPagrindinė medžiaga

1 l, 5 lPakuotė/indų talpa

„ColorExpress“ spalvinimo mašinomis spalvinama tokiais atspalviais: Tyrol, Toskana, Nordic, Forest,
Outback, Island. Spalvos ir blizgesio įspūdžio stiprumas priklauso nuo medinio paviršiaus savybių, taip
pat dangos sluoksnių kiekio ir sąnaudų.

Spalvos

Šilko matiniai.Blizgesio laipsnis

Indai laikomi sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. Nepraimtuose gamintojo induose gali būti laikomi 2 metus.Laikymas

■ Tankis: apie 1,0 g/cm3 Techniniai duomenys
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Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė

– – – +  + 

(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Dengimas

Pagrindas turi būti švarus, be birių dalelių ir išlaikyti apkrovą.
Pastovių matmenų medienos elementų drėgmė turi būti 13%, santykinai pastovių ir nepastovių – turi
neviršyti 15%. Laikytis konstruktyvios medienos apsaugos principų. Tai ilgalaikės dengimo
medžiagomis padengtos medienos apsaugos prielaida. Prieš dengiant medienos plokštes, pvz.,
gabalinės medienos plokštes, faneros plokštes, medžio drožlių arba plaušaplokštes laikytis atmenos
Nr. 18, 2.2.3 pastr.
Nuorodos dėl padengtų medinių elementų remonto:
Ilgalaikę padengtų medinių elementų vertę užtikrina reguliarus ir kvalifikuotas remontas. Nuorodas dėl
remonto ir intervalų rasite federacinės dažų ir materialinių vertybių apsaugos komisijos atmenoje
Nr. 18, C priede.

Tinkami pagrindai

Nauji mediniai paviršiai:
Lygius nuobliuotus paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, pašalinti ištryškusias dervas. Išorės medinius
paviršius impregnuoti „Capacryl Holzschutz-Grund“.

Pagrindo paruošimas

Seni mediniai paviršiai:
Sutręšę, atmosferos veiksnių pažeisti mediniai paviršiai nušlifuojami ir nuvalomi iki sveikos, apkrovą
išlaikančios medienos. Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnikti paviršiai kruopščiai nuplaunami ir
dezinfekuojami „Capatox“. Impregnuoti „Capacryl Holzschutz-Grund“.

Padengti mediniai paviršiai:
Apkrovos neišlaikantys seni sluoksniai visiškai pašalinami iki medinio paviršiaus. Pelėsinių grybų ir
dumbliagrybių apnikti paviršiai kruopščiai nuplaunami ir dezinfekuojami „Capatox“. Impregnuoti
„Capacryl Holzschutz-Grund“. Apkrovą išlaikantys, neatšokę seni sluoksniai nuvalomi ir nugruntuojami
„Capacryl Haftprimer“ atitinkamai Palazzo 205 spalva.
Tarpinis ir viršutinis sluoksniai dengiami „Capadur GreyWood“ norima spalva (medienos faktūros
imitacijos technika).

„Capadur GreyWood“ dažai yra paruošti dengti. Prieš dengiant, išmaišyti. Dengiant teptuku, naudoti
teptuką iš poliesterio ir natūralių šerių (pvz., Orelmix). Dengiant voleliu, naudoti trumpaplaukį
poliamidinį volelį ir išlyginti teptuku.
Į „Capadur GreyWood“ dažų sudėtį įeina konservuojamoji medžiaga, todėl susidariusi plėvelė apsaugo
nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnikimo. Purkšti tik uždaruose įrenginiuose.

Medžiagos paruošimas

Sluoksnių sandara

Pagrindas Naudojimas Pagrindo
paruošimas Impregnavimas Gruntavimas Tarpinis sluoks. Viršutinis sluoks.
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Capadur GreyWood

1) Vidinė išorinių langų pusė ir išorinės durys priskiriamos išorei.

70-100 ml/m2 vienam sluoksniui. Sąnaudų kiekiui įtaką daro medinio paviršiaus savybės (pvz.,
šiurkštumas, geba sugerti). Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: 
Turi būti ne žemesnė kaip 8°C.

Dengimo sąlygos

Kai oro temperatūra 20ºC ir santykinis drėgnumas 65%, kitą sluoksnį galima dengti ne anksčiau kaip
po 4 val. Galima liesti po maždaug 1,5 val. Naudoti ne anksčiau kaip po 4 val. Kai temperatūra
žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, arba kai blogai cirkuliuoja oras, pvz., tankiai sukrauta,
džiūsta ilgiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.Įrankių plovimas
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Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant kruopščiai praplauti vandeniu. Nurijus
iškart kreiptis į gydytoją, nes gali būti pažeista žarnyno flora. Purškiant neįkvėpti garų. Neišleisti į
vandens telkinius, kanalizaciją, neleisti susigerti į žemę. Purkšti tik uždaruose įrenginiuose. Gaminyje
yra CG 22-1130 (UV-filtras). Gali sukelti alerginę reakciją.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų
liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.

Atliekų tvarkymas

Leidžiamų šiame gaminyje (A/e kateg.), dydžiai: 130 g/l (2010). Šiame gaminyje yra iki 130 g/l lakių
organinių junginių (VOC).

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-KH01FProdukto kodas (dažai ir emaliai)

UAB „Caparol Lietuva“,
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, 
Tel. 8 5 2602015,
Faks. 8 5 2639283, 
El.paštas: info@caparol.lt 
www.caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras

 

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie
tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.
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