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Capalac Seidenmatt-Buntlack
Spalvota PU alkidinės dervos emalė, skirta išorės ir vidaus
darbams
Šilko matinė, be aromatinių junginių

Produkto aprašymas

Aukštos kokybės emalė, skirta šilko matiniu, spalvotu sluoksniu padengti pastovių matmenų  medines
konstrukcijas, metalą ir kietąjį PVC, išorės ir vidaus darbams. Tinka dengti ir vandeniu šildomus
radiatorius (išskyrus baltais atspalviais). Dėl alkidinės dervos emalėms būdingo kvapo, dažant didelius
paviršius vidaus patalpose, rekomenduojame naudoti „Capacryl PU-Satin”.

Paskirtis

■ be aromatinių tirpiklių
■ neblunka (ilgai išsilaiko spalva ir šilko matinis blizgesys) 
■ prailgintas laikas iki plėvelės susidarymo dengimo metu (ilgas rišimosi laikas - offenzeit)
■ labai patvari
■ labai gerai dengia, gerai padengia briaunas
■ labai atspari smūgiams
■ lengvai dengiama
■ gretai džiūsta
■ puikios sklidos
■ atspari įprastiems buitiniams valikliams, trumpą laiką  net ir silpnoms rūgštims bei šarmams

Savybės

PU alkidinė derva, sudėtyje yra tirpiklių, be aromatinių junginiųPagrindinė medžiaga

■ Standartinės spalvos:
125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
* ne visų standartinių spalvų emalės parduodamos visų dydžių taromis (žr. Gaminių katalogą).

■ ColorExpress:
0,5 l, 1 l, 2,5 l, 10 l

Pakuotė/indų talpa

Balta, RAL 1021, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6005, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7016, RAL 7035, RAL
8011, RAL 8017, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9005, taip pat efektą suteikiančios spalvos RAL 9006
(Weißaluminium/ baltas aliuminis) ir RAL 9007 (Graualuminium/ pilkas aliuminis).

Spalvinama „ColorExpress“ („Capalac mix“) spalvinimo mašinomis maždaug 18 000 atspalvių. 

Spalvos

Pasirinkus silpnai dengiančias spalvas:  raudoną, oranžinę, geltoną, rekomenduojame paviršių iš
pradžių padengti atitinkamo atspalvio gruntiniu sluoksniu. „Capalac Seidenmatt-Buntlack", „Capalac
AllGrund", „Capalac Vorlack" ir „Capalac Grundierweiß" gruntiniai  atspalviai gaunami tonuojant
„ColorExpress" sistema.
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Pastaba:
Dengiant sodriomis ir tamsiomis spalvomis, paviršiuje gali nusitrinti pigmentas, todėl būtinai reikia
padengti baigiamąjį sluoksnį skaidriu „Capalac Kunstharz-Klarlack“ laku.
Trūkstant šviesos (UV spindulių), veikiant šilumai ir chemikalams, pvz., amoniako garams,
garuojantiems iš valiklių, klijų, dažų arba sandarinimo medžiagų, šviesiomis spalvomis ir baltai
nudažyti paviršiai gali pagelsti. Toks pageltimas yra būdingas šiai medžiagai, todėl  nėra laikomas
produkto trūkumu.

Atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26
Rišiklis: B klasė
Pigmentavimas: 1-3 grupės, priklausomai nuo spalvos.

Šilko matinėBlizgesio laipsnis

Vėsiai
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą

Laikymas

■ Tankis: apie 1,0 - 1,2 g/cm3 , priklausomai nuo spalvosTechniniai duomenys

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė

○ ○ ○  +   + 

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

Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis

Dengimas

Gruntuota ir  tarpiniu sluoksniu (Vorlack) padengta mediena, metalas ir kietasis PVC.
Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių. Pastovių
matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi neviršyti 13%.

Tinkami pagrindai

Medinės konstrukcijos:
Medienos paviršiai nušlifuojami plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalomi ir pašalinamos ištryškusios
dervos, sakai. Aštrios briaunos užapvalinamos (BFS atmena Nr. 18).

Geležis, plienas:
Geležis ir plienas paruošiami pagal norminį švarumo laipsnį SA 2½ (srove) arba ST3 (mašinomis)
pagal DIN EN ISO12944-4.

Cinkas, kietasis PVC:
Nuplaunamas amoniakiniu vilgikliu naudojant abrazyvinį kiltą pagal BFS atmenas Nr. 5 ir 22.

Aliuminis (neanoduotas):
Nuvalomas nitroskiedikliu arba fosforo rūgštimi ir abrazyviniu kiltu pagal BFS atmeną Nr. 6.

Seni dažų sluoksniai:
Seni dažų sluoksniai nušlifuojami ir/arba nuplaunami šarmu. Apkrovos neišlaikantys seni dažų
sluoksniai pašalinami.

Pagrindo paruošimas

Nuorodos dengiant purkštuvais:Dengimo būdas

Ø Purkštukas Slėgis Skiedimas Medžiagos
temperatūra

Aircoat-TempSpray* 0,009–0,011 colio 180–200 bar neskiedžiama +35 °C

Aukšto slėgio
purkštuvai 
(tik RAL 9006 ir 9007) 

1,6 mm 2,5 bar +10 % Capalac PU-Härter. 
Jei reikia, skiesti 25–30 %
AF-Verdünner; DIN 4 mm
apie 45 sek.

+20 °C

* netinka metalo efektą suteikiančioms spalvoms RAL 9006 ir RAL 9007.

Dengimas:
Galima dengti teptuku, voleliu arba purkštuvais. Prieš naudojant, emalę gerai išmaišyti. Dengiant
purškimo būdu produkto klapmumą galima reguliuoti jį šildant (TempSpray) Aircoat purkštuvais. 

 
Dengiant RAL 9006 ir 9007 spalvomis: 
Vizualiai tolygius paviršius galima išgauti tik purškiant, naudojant aukšto slėgio purškimo technologiją.
Kai paviršiai dideli, net ir dengiant purkštuvu ne visada pavyksta išvengti dėmėtumo.
Paviršius dengiant RAL 9006 ir RAL 9007 skirtingais įrankiais (teptuku, voleliu ar purkštuvu)
galimi atspalvio neatitikimai. 
Į emales „Capalac Seidenmatt-Buntlack” RAL 9006 ir RAL 9007 būtinai reikia  įpilti 10 % „PU-
Härter”  kietiklio! RAL 9006 ir  9007 atspalvių emalė  „Capalac Seidenmatt-Buntlack” yra speciali
dvikomponentė emalė.
Būtina laikytis „Capalac PU-Härter” techninės informacijos Nr. 093 saugos nuorodų.
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Sluoksnių sandara

Pagrindas Naudoja
ma

Pagrindo
paruošimas Impregnavimas Gruntavimas Tarpinis sluoksnis Viršutinis

sluoksnis

Mediena, medžio
gaminiai viduje nušlifuoti – Capalac Vorlack jei reikia, Capalac

Seidenmatt-Buntlack

Capalac 2)

Seidenmatt-Buntlack

Medinės konstrukcijos išorėje BFS Nr. 18 Capalac Holz-
Imprägnier-Grund Capalac Vorlack Capalac

Seidenmatt-Buntlack

Geležis, plienas viduje pašalinti rūdis/nuvalyti – Capalac AllGrund jei reikia, Capalac
Seidenmatt-Buntlack

išorėje pašalinti rūdis/nuvalyti – 2 x Capalac AllGrund Capalac
Seidenmatt-Buntlack

Cinkas viduje BFS Nr. 5 – Disbon 481 EP-Uniprimer
arba Capalac AllGrund

jei reikia, Capalac
Seidenmatt-Buntlack

išorėje BFS Nr. 5 –
Disbon 481 EP-Uniprimer
arba 2 x Capalac
AllGrund

Capalac
Seidenmatt-Buntlack

Aliuminis viduje BFS Nr. 6 – Capalac AllGrund jei reikia, Capalac
Seidenmatt-Buntlack

išorėje BFS Nr. 6 – Capalac AllGrund Capalac
Seidenmatt-Buntlack

Kietasis PVC viduje/
išorėje BFS Nr. 22 – Capalac AllGrund jei reikia, Capalac

Seidenmatt-Buntlack

Apkrovą išlaikantys seni
dažų sluoksniai

viduje/
išorėje

nušlifuoti/nuplauti
šarmu –1) Capalac AllGrund1) jei reikia, Capalac

Seidenmatt-Buntlack

Nepadengti radiatoriai viduje pašalinti rūdis/nuvalyti – Capalac AllGrund 
iki +100°C

Capalac3)

Seidenmatt-Buntlack
3)

Gamykloje padengti
radiatoriai viduje pašiurkštinti – Disbon 481

EP-Uniprimer
Capalac3)

Seidenmatt-Buntlack
3)

1) Pažeistas senų dažų sluoksnio vietas apdoroti atsižvelgiant į kiekvieną pagrindą.
2) Dengiant sodriomis spalvomis, paviršiuje gali nusitrinti pigmentas. Privaloma padengti galutinį sluoksnį skaidriu laku.
3)  Radiatoriams nenaudoti baltų atspalvių. Paviršius gali pagelsti!
Pastaba: Jei bus dengiami paviršiai, kurie jau padengti miltelinėmis dangomis, „CoilCoating” ar kitomis problematiškomis dangomis, iš pradžių būtinai reikia
padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį.

Sąnaudos ml/m2 /sluoksniui Dengiant teptuku Dengiant voleliu
Dengiant beoriu
purkštuvu

70–100 80–110 120

Sąnaudos

Pateiktos sąnaudos yra apytikrės, jos gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Kiek reikia
tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
ne žemesnė kaip +5°C.

Dengimo sąlygos

Kai temperatūra  +20°C ir
santykinis oro drėgnumas 65%

Nelimpa dulkės Galima liesti Galima dažyti Galima purkšti

Valandos 4  8–10 24 8–16

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

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

Naudojant RAL 9006 ir RAL 9007 spalvų emales  būtinai reikia naudoti „Capalac PU-Härter”
kietiklį, kad sutrumpėtų šioms spalvoms būdingas ilgesnis džiūvimo laikas.
Būtina laikytis „Capalac PU-Härter” techninės informacijos Nr. 093 saugos nuorodų.

Panaudoti įrankiai valomi vaitspiritu arba terpentino pakaitalu.Įrankių plovimas
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Nuorodos

Degūs skystis ir garai. Pakartotinis sąlytis gali sukelti odos džiūvimą ir skilinėjimą. Saugoti vaikams
neprieinamose vietose. Laikyti atokiai nuo liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų,
aerozolio. Saugoti, kad nepatekų į akis, ant odos ar drabužių. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose
arba lauke. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  PRARIJUS išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
Sudėtyje yra 2-butanonoksimo – gali sukelti alerginę reakciją.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai atiduodami į senų dažų/
lako surinkimo punktus. Sudžiūvę - sutvarkomi kaip statybinės, griovimo arba buitinės atliekos.

Atliekų tvarkymas

Tokiam A/d kategorijos produktui: 300 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 300 g/l.

LOJ kiekis „Capalac Seidenmatt-Buntlack” RAL 9006 ir 9007 spalvų emalėse, įpylus „PU-Härter”
kietiklio: ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokiam A/j kategorijos  produktui (įpylus 10 % „PU-Härter”
kietiklio): 500 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 500 g/l.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-LL01Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Alkidinė derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, spalvoti pigmentai, silikatai, alifatai, priemonė,
apsauganti nuo plėvelės susidarymo pakuotėje (butanonoksimas), priedai.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

žr. saugos duomenų lape.Išsamesni duomenys

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų dengimo.
Jei dengiate pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės 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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