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Capacryl Heizkörper-Lack
Blizgūs, vandeniu skiedžiami akriliniai dažai radiatoriams

Produkto aprašymas

Aukštos kokybės, blizgi radiatorių danga.Paskirtis

■ Skiedžiami vandeniu.
■ Silpno kvapo.
■ Atsparūs karščiui iki 125 °C.
■ Labai atsparūs gelsvėjimui šilto vandens pašildymo sistemose kai temperatūra < 60° C.
■ Elastingi.
■ Labai gerai dengia paviršių, briaunas.
■ Atsparūs įprastiniams buitiniams valikliams.
■ Greitai džiūsta.

Savybės

Akrilo dispersijaPagrindinė medžiaga

750 ml, 2,5 lPakuotė/indų talpa

Balti

Spalvotai radiatorius dengti „Capacryl Haus-Lack 2000"(nedengti baltais atspalviais! Gali pagelsti).

Spalvos

BlizgūsBlizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Nepraimtos pakuotės galioja 12 mėn.

Laikymas

■ Tankis: apie 1,2 g/cm3 Techniniai duomenys

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"Nuorodos
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Dengimas

Nugruntuoti ar nudažyti radiatoriai ir vamzdynai.

Pagrindas turi būti švarus, sausas, be sukibtį mažinančių dalelių.

Tinkami pagrindai

Nepadengti radiatoriai:

Metalo paviršių gerai nuvalyti, surūdijusius plotus paruošti, kad nuvalymo kokybė atitiktų  SA 2½
standartą (smėlio srove) arba ST3 (mechaniškai) pagal DIN EN ISO 12944-4.

Pramoniniu būdu padengti radiatoriai:

pašiurkštinti ir nuvalyti.

Radiatoriai su senais, apkrovą išlaikančiais sluoksniais:

senus sluoksnius pašiurkštinti ir/arba nuplauti šarmu. Apkrovos neišlaikantys seni sluoksniai
pašalinami.

Pagrindo paruošimas

Nuorodos, kaip purkšti :Dengimo būdas

Purkštuko Ø Purškimo slėgis Slėgis Skiedimas

Beoris purkštuvas 0,011–0,015 colių 200 bar – iki 5 %

Airmix/Aircode 0,011 colių 120 bar 2,5 bar tiekiamas klampumas

Finecoat 1,8–2,2 mm – apie 0,5 bar iki 5 %

Aukšto slėgio 2,0–2,5 mm – 5,0 bar iki 5 %

Sluoksnių sandara

Pagrindas Naudojim
as Pagrindo paruošimas Grunto sluoksnis Tarpinis sluoksnis Viršutinis sluoksnis

Nepadengti radiatoriai
ir vandens vamzdynai viduje pašalinti rūdis/nuvalyti Capalac AllGrund Capacryl

Heizkörper-Lack1)

Capacryl
Heizkörper-Lack1)

Pramoniniu būdu nudažyti
radiatoriai viduje pašiurkštinti/nuvalyti Disbon 481

EP-Uniprimer –

Radiatoriai, su apkrovą
išlaikančiais
senais sluoksniais

viduje pašiurkštinti/nuvalyti2) Capacryl
Heizkörper-Lack –

1) Atspalviais dengti "Capacryl Haus-Lack 2000".
2) Senų sluoksnių defektus pašalinti ir nugruntuoti atsižvelgiant į pagrindą.

Dengimas:

„Capacryl Heizkörper-Lack" dengti teptuku, voleliu arba purkštuvu. Prieš dengiant, gerai išmaišyti.
Prireikus skiesti  iki 5 % vandens.

Apie 100–130 ml/m2/sluoksniui. Pateiktos sąnaudos yra apytikrės, jos gali skirtis priklausomai nuo
pagrindo ir jo savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Sąnaudos

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

Dengimo sąlygos

Kai temperatūra  20°C ir santykinis oro
drėgnumas 65%

Nelimpa dulkės Galima dažyti Visiškai išdžiūsta

Po val. 1–2 10–12 48

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

 

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.Įrankių plovimas
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Nuorodos

Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti aerozolio, naudoti A2/P2 kombifiltrus. Šlifuojant, naudoti P2 filtrą. Darbo ir
džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis,
ant odos nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, atvirus
vandenis, nesusigertų į gruntą. Išsamesnės informacijos ieškoti saugos duomenų lapuose.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus likučius atiduoti į senų dažų, emalių
surinkimo punktus, sudžiūvusius sutvarkyti kaip statybos arba buitines atliekas.

Atliekų tvarkymas

Šiame produkte (kateg. A/i) 140 g/l (2010).
Šis prproduktas turi iki 110 g/l LOJ.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-LW01Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Pagal VdL-RL01 sudėtinės dalys:
poliakrilato derva, titano oksidas, silikatai, vanduo, glikoliai, glikolio eteris, priedai, konservavimo
medžiagos.
Produkte yra metilizotiazolino, benzizotiazolino.
Dėl alergijos izotiazolinui konsultuotis galima nr. 0180/5308928 (0,14 €/min. skambinant iš
Vokietijos, mobiliuoju telefonu- iki 0,42 €/min.).

Sudėtinių medžiagų deklaracija

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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