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Capalac Effektlack
Dvikomponentė metalo arba perlų blizgesio emalė alkidinės
dervos pagrindu. Išorės ir vidaus darbams.

Produkto aprašymas

Efektingą metalo ir perlų blizgesį suteikianti emalė, skirta išskirtiniams dizaino sprendimams. 
Emale dengiamos pastovių matmenų medinės konstrukcijos, metalo, kietojo PVC paviršiai. Produktas
tinka išorės ir vidaus darbams.

Paskirtis

■ aukštos kokybės, taurūs paviršiai
■ be aromatinių junginių
■ atspari įprastiems buitiniams valikliams
■ labai atspari atmosferos veiksniams, šviesai

Savybės

Alkidinė derva, kurios sudėtyje yra tirpiklių, be aromatinių junginiųPagrindinė medžiaga

■ Capalac Effektlack sidabro metalinio žvilgesio spalvos, artima RAL 9006:
375 ml, 750 ml, 2,5 l

■ Capalac Effektlack aukso, vario metalinio žvilgesio spalvos:
375 ml, 750 ml

■ Capalac mix Effektlack perlų blizgesio:
800 ml. 2,0 l

Pakuotė/indų talpa

■ Capalac Effektlack metalo efektas:
auksinė, sidabrinė, artima RAL 9006, vario spalvos

■ Capalac Effektlack perlų blizgesys:
„ColorExpress" spalvinimo vietose (Capalac mix): RAL 1035 Perlbeige (rusva), RAL 1036 Perlgold
(auksinė), RAL 2013 Perlorange (oranžinė), RAL 3032 Perlrubinrot (rubino raudona), RAL 3033
Perlrosa (rožinė), RAL 4011 Perlviolett (violetinė), RAL 4012 Perlbrombeer (gervuogių
spalvos), RAL 5025 Perlenzian (gencijono spalvos), RAL 5026 Perlnachtblau (tamsiai
mėlyna), RAL 6035 Perlgrün (žalia), RAL 6036 Perlopalgrün (opalo žalia), RAL 7048 Perlmausgrau
(pilka), RAL 8029 Perlkupfer (varinė), RAL 9022 Perlhellgrau (šviesiai pilka), RAL 9023
Perldunkelgrau (tamsiai pilka).

Spalvos

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

■ Capalac Effektlack, metalo sidabrinė,  artima RAL 9006:
blizgi, šilko matinė

■ Capalac Effektlack, metalo aukso, vario spalvos:
blizgi

■ Capalac Effektlack, perlų blizgesio: 
blizgi

Blizgesio laipsnis

Vėsiai
Sandariai uždarytose pakuotėse

Laikymas

■ Tankis: apie 0,9 – 1,1 g/cm3 , priklausomai nuo spalvosTechniniai duomenys
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Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis

Dengimas

Gruntuotos ir tarpiniu sluoksniu (Vorlack) padengtos pastovių matmenų medinės konstrukcijos, 
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, pašalinamos ištryškusios
medžiagos: dervos, sakai. Aštrios briaunos nulaužomos (BFS atmena Nr. 18).

Geležis, plienas:
Geležis ir plienas paruošiami pagal norminį švarumo laipsnį SA 2½ (srove) arba ST3 (mašinomis)
pagal DIN EN ISO 12944-4.

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

Į „Capalac Effektlack” įpilti 10 % „Capalac PU-Härter” kietiklio ir gerai išmaišyti. 
Būtina laikyti techninės informacijos Nr. 093 „Capalac PU-Härter” nuorodų.

Maišymo santykis

Nuorodos dengiant purkštuvais:Dengimo būdas

Ø Purkštukas Slėgis Skiedimas DIN 4 mm konsistencija

Aukšto slėgio Perlų
blizgesio 1,3–1,5 mm 3–4 bar 25 % apie 65 s.

Metalo 1,3–1,5 mm 3–4 bar 25 % apie 28 s.

Žemo slėgio Perlglų
blizgesio 1,3 mm 0,5 bar 25 % apie 28 s.

Metalo 1,3 mm 0,5 bar 25 % apie 28 s.

Dengimas:
optimaliausias rezultatas gaunamas metalo ir perlų blizgesio emalę „Capalac Effektlack” dengiant
aukšto arba žemo slėgio purškimo būdais. Nedidelius paviršius galima dengti voleliu. Dengiami
paviršiai turi būti absoliučiai švarūs, be jokių riebalų, tepalo, prakaito pėdsakų  (jei reikia, naudoti
dažymui/lakavimui skirtas pirštines). Prieš dengiant baigiamąjį sluoksnį, paviršių būtina padengti tos
pačios spalvos „Capalac Vorlack”.

Dengimas purkštuvais:
„Caparol AF-Verdünner“ skiedikliu atskiedžiama iki purškimo konsistencijos (žr. lentelę). Dengiamą
paviršių apipurkšti skersai išilgai mažesniu kiekiu medžiagos plonu sluoksniu. Po 7 -10 min. (kai oro
temperatūra +20 °C ir santykinis oro drėgnumas 65 %) nupurkšti antrą kartą plonu sluoksniu.
Dengiant didelius paviršius ne visada pavyksta išvengti dėmėtumo.
Dengimas voleliu:
Medžiagą atskiesti „Caparol AF-Verdünner“ skiedikliu apie 5–10 % tūrio iki dengimo konsistencijos.
Tolygiai padengti teptuku, nesipūkuojančiu moheriniu arba veliūriniu voleliu (pvz. lakavimo voleliu
„Storch-Lackierwalze Velour“, Art.-Nr. 156115). Po 5 -7 min. (kai oro temperatūra +20 °C ir santykinis
oro drėgnumas 65 %) tolygiai nuvoluoti viena kryptimi poroloniniu voleliu. Dengiant voleliu
neišvengiama šiek tiek dėmėtumo ir dryžuotumo.
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Sluoksnių sandara

Pagrindas Naudoja
ma

Pagrindo
paruošimas Impregnavimas Gruntavimas Tarpinis sluoksnis* Viršutinis sluoksnis

Mediena, medžio
gaminiai viduje nušlifuoti/nuvalyti – Capalac Vorlack

Capalac Vorlack
viršutinio sluoksnio
atspalvio

Capalac Effektlack
metalo arba perlų
blizgesio

Mediena išorėje BFS Nr. 18 Capalac Holz-
Imprägniergrund Capalac Vorlack

Geležis, plienas viduje pašalinti rūdis/
nuvalyti – Capalac AllGrund arba

Capalac Rostschutzgrund

išorėje pašalinti rūdis/
nuvalyti – 2 x Capalac AllGrund arba

Capalac Rostschutzgrund

Cinkas viduje/
išorėje BFS Nr. 5 – Disbon 481 EP-Uniprimer

Aliuminis viduje/
išorėje BFS Nr. 6 – Capalac AllGrund

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

Apkrovą išlaikantys seni
dažų sluoksniai

viduje/
išorėje

nušlifuoti/nuplauti
šarmu

Pažeistas sluoksnio vietas paruošti ir
nugruntuoti atsižvelgiant į kiekvieną pagrindą

Radiatoriai viduje nušlifuoti/pašalinti
rūdis/nuvalyti – Capalac AllGrund

iki +100°C

Gamykloje padengti
radiatoriai viduje nušlifuoti/nuvalyti – Disbon 481 EP-Uniprimer

1) Pažeistas senų dažų sluoksnio vietas apdoroti atsižvelgiant į kiekvieną pagrindą. 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.

*  Pagal BFS atmeną Nr. 18, ant pastovių matmenų  medinių konstrukcijų dengiami 2 tarpiniai sluoksniai. 

Dengiant purkštuvais: 
apie 150 – 180 ml/m2/vienam sluoksniui

Dengiant voleliu: 
apie 120 ml/m2/vienam sluoksniui

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

Sąnaudos

Esant +20°C temperatūrai, paruoštos medžiagos tinkamumo naudoti trukmė  - 8 val. Vizualiai
negalima atpažinti, kad paruoštos medžiagos tinkamumo naudoti laikas jau pasibaigęs.

Dengimo trukmė

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.

Panaudoti įrankiai valomi vaitspiritu arba terpentino pakaitalu.Įrankių plovimas
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Nuorodos

Emalė:
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 butanonoksimo – gali sukelti alerginę reakciją.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Kietiklis:
Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui. Degūs skystis ir garai. Kenksminga susilietus su oda.
Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksminga įkvėpus. Dirgina kvėpavimo takus. Pakartotinis sąlytis
gali sukelti odos džiūvimą ir skilinėjimą. Saugoti vaikams neprieinamose vietose. Naudoti tik gerai
vėdinamose patalpose arba lauke. Dėvėti apsaugines pirštines / darbo drabužius/ akių, veido
apsaugą. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į
gydytoją. ĮKVĖPUS: nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į
gydytoją. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas. Sudėtyje yra: izocianato. Gali sukelti alerginę reakciją.

Perdirbimui atiduoti tuščias pakuotes. Pakuotės su medžiagos likučiais sutvarkomos kaip  senų
emalinių dažų atliekos.

Atliekų tvarkymas

Tokiam A/j kategorijos produktui: 500g/l LOJ (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 500 g/l.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-LL01Produkto kodas (dažai ir emaliai)

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

Sudėtinių medžiagų deklaracija

žr. saugos duomenų lape.Išsamesni duomenys

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos
dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į „Caparol″
atstovus, kurie, įvertinę 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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