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CapaMaXX
Maksimalaus dengiamumo ir išeigos vidaus dažai

Produkto aprašymas

Labai geros dengiamosios gebos, universalūs vidaus dažai. Gaunami visiškai matiniai sienų ir lubų
paviršiai. Tinka ir darbo bei gyvenamosioms patalpoms, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai.
Naudojant su stiklo audinio tapetais  „Capaver AkkordVlies Z200S” ir voleliu „Caparol FeinRoller”,
 sukuriami  itin lygūs, befaktrūriai paviršiai.

Paskirtis

 Savybės

■ Minimalizuotas lakiųjų organinių junginių kiekis, be tirpiklių
■ Be minkštiklių, sukeliančių paviršiaus teplumą
■ Skiedžiami vandeniu, ekologiški ir silpno kvapo
■ Labai gera išeiga
■ Be minkštiklių
■ Difuziški
■ sd-vertė < 0,1 m.

Sintetinės dervos dispersija pagal DIN 55945.Pagrindinė medžiaga

■ Standartinė prekė: 2,5 l, 5 l, 12,5 l, 15 l. Airfix: 25 l statinaitė, 120 l dažytojų statinė;
■ Sendintos baltos spalvos pakuotė 12,5 l, 15 l. Airfix: 25 l statinaitė
■ Pakuotė, skirta spalvinti „ColorExpress”: 2,5 l, 7,5 l, 12,5 l

Pakuotė/indų talpa

Balta ir sendinta balta (~RAL 9010)
„CapaMaXX" dažus galima spalvinti  patiems „AmphiColor® Vollton – und Abtönfarben” arba
„CaparolColor Vollton- und Abtönfarben” spalvinamaisiais dažais. Spalvinant patiems, visą nuspalvintų
dažų kiekį reikia permaišyti tarpusavyje, kad būtų gautas vienodas atspalvis.
Perkant 100 l ir daugiau vienos spalvos dažų, galima užsisakyti gamyklinį spalvinimą. 

„CapaMaXX” spalvinami automatinėmis spalvinimo  mašinomis „ColorExpress” pagal visus įprastinius
spalvynus. Siekiant išvengti galimų spalvinimo klaidų, prieš dažant, būtina patikrinti spalvos
tikslumą. Greta esantiems paviršiams naudoti tik vienos partijos dažus. Dažant silpnesnės
dengiamosios gebos spalvomis, pvz.: raudona, oranžine, geltona, rekomenduojama paviršių iš pradžių
nugruntuoti tinkamos gruntavimo sistemos spalvos „CapaMaXX” arba „Caparol Haftgrund”. Reikiamas
grunto atspalvis nuspalvinamas „Color Express” spalvinimo sistema. Jei reikia, padengti du
dengiamuosius sluoksnius. 

Spalvos

Visiškai matiniai (pagal DIN EN 13 300).Blizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltai.Laikymas

Duomenys pagal DIN EN 13 300:
Nuspalvinus gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametrų.

Techniniai duomenys
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■Šlapias trynimas: 2 atsparumo šlapiam trynimui klasė pagal DIN 53778
■Dengiamumas: 1 dengiamumo klasė, kai išeiga- 8 m²/l, sąnaudos 125 ml/m2 

■Didžiausias
grūdelių dydis:

smulkūs (< 100 µm)

■Tankis: apie 1,50 g/cm3 

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė

 +   +  – – –

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

Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis

Dengimas

Pagrindai turi būti švarūs, sausi. be sukibtį mažinančių dalelių. Atkreipti dėmesį į VOB dalies C, DIN
18363, 3-iąją pastraipą.

Tinkami pagrindai

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1  2 N/
mm2:
Tvirtas, normaliai įgeriantis tinkas dengiamas be paruošimo. Stambiai akytas, byrantis, įgeriantis tinkas
gruntuojamas „OptiGrund E.L.F.” arba „CapaSol LF”.

PIV skiedinio grupės gipsinis tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279  2 N/
mm2:
Gruntuojama „Caparol-Haftgrund”. Smarkiai užgludintas (sukepęs) gipsinio tinko paviršius
nušlifuojamas, nuvalomos dulkės ir gruntuojamas „Caparol-Tiefgrund TB”.Statybinės gipso plokštės:
Įgeriančios plokštės gruntuojamos „OptiGrund E.L.F.” arba „Caparol-Tiefgrund TB”. Stipriai
sutankėjusios, lygios plokštės gruntuojamos sukibtį gerinančiu gruntu „Caparol-Haftgrund”.

Gipskartonio plokštės:
Aštrūs glaisto kraštai nušlifuojami. Minkštos gipsinio glaisto vietos sutvirtinamos „Caparol-Tiefgrund
TB”. Gruntuojama „Caparol-Haftgrund”, „OptiGrund E.L.F.” arba „CapaSol LF”. Plokštės, kurių sudėtyje
yra vandenyje tirpių, dažančių sudėtinių medžiagų, gruntuojamos „Caparol-AquaSperrgrund”. Laikytis
atmenos Nr. 12 nuorodų.

Betonas:
Pašalinamos sukibtį mažinančios, tepančios, byrančios dalelės.

Akytasis betonas:
Gruntuojama „Capaplex”, atskiedus vandeniu santykiu 1:3.

Silikatinių plytų ir plytų mūras:
Dengiamas be pirminio apdorojimo.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai:
Matiniai, silpnai įgeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgūs paviršiai ir emaliniais dažais padengti
sluoksniai pašiurkštinami ir nugruntuojami „CaparolHaftgrund”.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:
Pašalinami apkrovos neišlaikantys emaliniais ir dispersiniais dažais padengti arba sintetinės dervos
tinko sluoksniai. Silpnai įgeriantys, lygūs paviršiai gruntuojami „Caparol-Haftgrund”. Stambiai akyti,
byrantys arba įgeriantys paviršiai gruntuojami „OptiGrund E.L.F.” arba „CapaSol LF”.

Klijinių dažų sluoksniai:
Nuplaunami visiškai. Gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB”.

Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai ir spausti popieriniai tapetai:
Dengiami be pirminio apdorojimo.

Atšokę tapetai:
Pašalinami visiškai. Nuplovus klijus ir makulatūrą, gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB”.

Pelėsio pakenkti paviršiai:
Pelėsio arba dumbliagrybių apnašos pašalinamos šlapiai nuvalant. Paviršiai nuplaunami „Capatox”
arba „FunfiGrund″ ir paliekami gerai išdžiūti. Gruntuojama priklausomai nuo pagrindo rūšies ir savybių.
Stipriai pakenktų paviršių viršutinis sluoksnis dengiamas „Indeko-W”, „Malerit-W” arba „Fungitex-W”.
Laikytis nacionalinių teisės aktų reikalavimų   (pvz., biomedžiagų ir pavojingų medžiagų įstatymo).

Pagrindo paruošimas
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Paviršiai su nikotino, vandens, rūdžių arba riebalų dėmėmis:
Nikotino nešvarumai, rūdžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu su buitinėmis riebalų valymo
priemonėmis ir paliekama gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės nuvalomos sausu šepečiu.
Gruntuojama izoliuojančiu gruntu „Caparol AquaSperrgrund”. Stipriai suteptų paviršių viršutinis
sluoksnis dengiamas „Aqua-inn Nº1”.

Mediena ir medžio dirbiniai: Padengiami vandeniu skiedžiamais, ekologiškais emaliniais dažais
„Capacryl Acryl-Lacken” arba „Capacryl PU - Lacken”

Maži įtrūkiai:
Po atitinkamo pirminio apdorojimo pagal instrukcijas užtaisoma glaistu „Caparol-Akkordspachtel”. Jei
reikia, nugruntuojama.

Teptuku, voleliu ir beoriais purkštuvais.

Dengimas beoriu purkštuvu:
purškimo kampas: 40-50°;
purkštukas: 0,019-0,021";
purškimo slėgis: 150-180 bar.
Panaudoti įrankiai iškart po darbo nuplaunami vandeniu.

Dengimo būdas

„CapaMaXX” dengiama tolygiai, įsotinant (atskiedus iki 5% vandens). Kontrastingus paviršius gali
reikėti nugruntuoti (atskiedus iki 10% vandens). Skirtingai įgeriantys pagrindai gruntuojami „Caparol-
Haftgrund”.

Sluoksnių sandara

Norint gauti befaktūrius paviršius,  tolygiai padengti „CapaMaXX” ir po trumpos pertraukos švelniai
pavoluoti „Caparol FeinRoller” voleliu.

apie 125 ml/m2 vienam sluoksniui, jei paviršius lygus.
Šiurkštiems  paviršiams reikės atitinkamai daugiau. Tikslios sąnaudos apskaičiuojamos padengus
bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Dengimo ir džiūvimo metu
aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti  ne žemesnė kaip + 5° C.

Dengimo sąlygos

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4–6 val., galima
dengti kitą sluoksnį. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 3 d. Kai temperatūra žemesnė ir
santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kad nesimatytų sandūrų, dengiama "šlapias į šlapią" metodu, vienu mostu užgriebiant už ką tik
padengto, dar drėgno sluoksnio. Dengiant beoriu purkštuvu, dažai gerai išmaišomi ir perkošiami.
Patalpų viduje naudojant „Tiefgrund TB”, gali atsirasti tirpikliams būdingas kvapas, todėl patalpas reikia
gerai vėdinti.
Srityse, kurioms keliami itin dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo
„AmphiSilanPutzfestiger”. Dažant paviršius, veikiamus nepalankių šviesos sąlygų (šoninės šviesos),
rekomenduojame naudoti vidaus dažus „CapaSilan”. Dažant tamsiais atspalviais, dėl mechaninės
apkrovos (įbrėžimų) gali atsirasti šviesių juostų. Mechaninės apkrovos veikiamus tamsiai padengtus
paviršius rekomenduojama papildomai padengti tokios pat spalvos „PremiumColor” apsauginiu
sluoksniu. Pataisytos vietos išryškėja ir tampa matomos dėl daugelio priežasčių, todėl jos
neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).

Nuorodos

Nuorodos

Fraunhoferio Wilhelmo Klauditzo instituto įvertinti kaip nekenksmingi vidaus dažai. Paženklinti TÜV 
ženklu „Patikrinta dėl kenksmingųjų medžiagų". Ekspertizę galima gauti pagal užklausimą.

Ekspertizė

Saugoti, kad nepatektų į rankas vaikams. Purškiant neįkvėpti aerozolių. Darbo ir džiūvimo metu
pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu negerti, nevalgyti, nerūkyti.  Patekus į akis, ant
odos nedelsiant nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į
žemę. Baigus darbus, įrankius iškart nuplauti muilu ir vandeniu. Išsamesnė informacija žr. saugos
duomenų lapas.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų /
lako surinkimo punktus, sudžiūvę likučiai sutvarkomi kaip statybinės, griovimo arba buitinės atliekos.

Atliekų tvarkymas
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ES nustatytas ribinis LOJ kiekis tokiam gaminiui (A/a kateg.): 30 g/l (2010). Šiame gaminyje yra <1 g/l
lakiųjų organinių junginių (LOJ).

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-DF01Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Polivinilacetato derva, titano dioksidas, silikatai, vanduo, priedai, konservuojamosios medžiagos
(metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į "Caparol" atstovus, kurie,
atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Techninė konsultacija

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

Klientų aptarnavimo centras
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