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Capalac Aqua Multiprimer
Vandeniu skiedžiamas, sukibtį gerinantis gruntas · Izoliuoja nuo
medienos sudėtinių medžiagų · Antikorozinė priemonė geležiai ir
plienui · Išorei ir vidui.

Produkto aprašymas

Sukibtį gerinantis gruntas seniems dažų bei emalių sluoksniams, medienai, cinkui, variui, kietajam
PVC ir daugeliui kitų pagrindų, prieš tai patikrinus sukibtį.
Izoliuoja nuo medienos sudėtinių medžiagų. Antikorozinis gruntas geležiai ir plienui. Prieš dengiant
dengiamuosius sluoksnius „Capalac Aqua PU-Alkyd Satin/Gloss“, „Capacryl PU-Satin/Glosss“ arba
„Capadur Color Wetterschutzfarbe“.

Paskirtis

■ Vandens emulsinis.
■ Nekenkia aplinkai.
■ Labai gerai pagerina sukibtį.
■ Izoliuoja nuo medienos sudėtinių medžiagų.
■ Gera antikorozinė priemonė.

Savybės

Akrilinė dispersijaPagrindinė medžiaga

750 ml, 2,5 l, 10 lPakuotė/indų talpa

Balta, RAL 3009 oksido raudonumo, RAL 7001 sidabro pilka, RAL 7031 mėlynai pilka, RAL 9005 giliai
juoda.

Spalvos

Šilko matiškumo.Blizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimta gamintojo pakuotė gali būti laikoma 12 mėn.

Laikymas

■ Tankis: apie 1,3 g/cm3 Techniniai duomenys

Naudojimas pagal techninę informaciją Nr. 606
„Paskirties apibrėžtis“

Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
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(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka
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Dengimas

Apkrovą išlaikantys seni sluoksniai, mediena, medžio gaminiai, cinkas, varis, geležis, plienas, kietais
PVC.
Netinka kokybiškam plienui. Nenaudoti stogams.
Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių. Pastovių
matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%, santykinai pastovių ir nepastovių
matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 15%.
Ne visada įmanoma garantuoti, kad pavyks izoliuoti medienos sudėtines medžiagas. Atskirais atvejais,
kai medienos sudėtinių medžiagų yra daugiau ir jos ypač tirpios, net ir padengus antrą kartą, jos gali
prasimušti. Todėl verta padengti bandomąjį plotą.

Tinkami pagrindai

Medinės konstrukcijos
Mediniai paviršiai nušlifuojami plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalomi ir pašalinami ištryškę sakai. Aštrūs
kraštai nulaužomi (žr. BFS atmeną Nr. 18).
Cinkas, kietasis PVC
Amoniakiniu vilgikliu su švitrine kempinėle pagal BFS atmeną Nr. 5 ir 22.
Varis 
Nitroskiedikliu arba  fosforo rūgštimi ir švitrine kempinėle pagal BFS atmeną Nr. 6.
Geležis, plienas
Nuvalyti rūdis iki SA 2 ½ švarumo laipsnio pagal DIN EN ISO 12944-4.
Seni dažų sluoksniai
Senas dažų sluoksnis pašlifuojamas ir nuvalomas. Apkrovos neišlaikantys seni dažų sluoksniai
pašalinami.

Pagrindo paruošimas

Purškimo nuorodos:Dengimo būdas

Purkštuvas  Purkštuko Ø Slėgis Skiedimas

Beoris
purkštuvas 0,008-0,010 colių 180 bar Tiekiama konsistencija,

neskiesta

Dengimas
„Capalac Aqua Multiprimer“ gruntas dengiamas neatskiedus. Gruntuojama „Orelmix“ teptuku,
trumpaplaukiu lakavimo voleliu arba beoriais purkštuvais.

Sluoksnių sandara

Pagrindas Paskirti
s

Pagrindo
paruošimas

Impregnavimas Gruntavimas Tarpinis sluoksnis Galutinis sluoksnis

Santykinai pastovių ir
nepastovių matmenų
medinės konstr.

išorėje BFS Nr. 18 CapacrylHolzschut
z-Grund

1–2 x CapalacAqua
Multiprimer

Capadur
ColorWetterschutzfarbe

Capadur
ColorWetterschutzfarbe

Pastovių
matmenųmedinės
konstrukcijos

išorėje BFS Nr. 18 CapacrylHolzschut
z-Grund

1–2 x CapalacAqua
Multiprimer

Capalac Aqua PU-Alkyd
Satin/Gloss oder Capacryl
PU-Satin/Gloss

Capalac Aqua PU-Alkyd
Satin/Gloss oder Capacryl
PU-Satin/Gloss

Medinės konstr. viduje Nušlifuoti, nuvalyti – 1–2 x CapalacAqua
Multiprimer

Geležis, plienas išorėje Nuvalyti rūdis – 2 x CapalacAqua
Multiprimer

viduje Nuvalyti rūdis – CapalacAqua
Multiprimer

Varis viduje,
išorėje

Švitrine kempinėle,
nuvalyti, BFS Nr. 6 – CapalacAqua

Multiprimer

Kietasis PVC viduje,
išorėje BFS Nr. 22 – CapalacAqua

Multiprimer

Apkrovą išlaikantys seni
dažų sluoksniai

viduje,
išorėje Nušlifuoti, nuvalyti – CapalacAqua

Multiprimer

Cinkas ir cinkuotas
plienas

viduje,
išorėje BFS Nr. 5 – CapalacAqua

Multiprimer CapacrylPU-Satin/Gloss CapacrylPU-Satin/Gloss

- Kai dengiama milteline danga, „Coil-Coating“ dangomis ir esant kitiems sudėtingiems pagrindams, būtina prieš tai padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį
įpjaunant skersai išilgai pagal DIN EN 2409.
- Dažant blogai dengiančiomis spalvomis, pvz, raudona, geltona ir oranžine, gali prireikti papildomo dengiamojo sluoksnio.
- Medines konstrukcijas su vandenyje tirpiomis, dažančiomis sudėtinėmis medžiagomis nugruntuoti du kartus „Capalac Aqua Multiprimer“.
Šakotas vietas  visada gruntuoti 2 kartus. Norint gerai izoliuoti nuo medienos sudėtinių medžiagų, reikia, kad pirmas grunto sluoksnis džiūtų ne trumpiau kaip 12
val. Tik tokiu būdu dažančios medžiagos gali būti surištos grunte.

Apie 100 - 130  ml/m2 vienam sluoksniui.  Sąnaudos pateiktos apytikrės, todėl 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
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Kai 20°C ir santykinis oro
drėgnumas 65%

Nelimpa
dulkės Galima liesti Galima dengti

Po val. 1–2 8–10 12–16

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

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

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.Įrankių plovimas

Nuorodos

Saugoti nuo vaikų. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrą. Dengiant ir džiūstant gerai vėdinti patalpas.
Dažant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius arba gruntą. Išsamesnė informacija, žr. saugos duomenis.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su likučiais atiduoti į senų emalinių dažų
surinkimo vietas, sudžiūvusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip statybinį laužą arba griovimo
atliekas, arba kaip buitines atliekas.

Atliekų tvarkymas

produkte (kateg. A/i): 140 g/l (2007/2010). Šiame produkte LOJ yra iki 140 g/l.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-LW01Produkto kodas (dažai ir emaliai)

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

Klientų aptarnavimo centras
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