
Techninė informacija 019

Capalac Vario
Purškiamasis flakonas, kurį galima pripildyti pasirinkto
atspalvio „Capalac“ alkidinės dervos emaliniais dažais

Produkto aprašymas

„Capalac Vario- Lacksprühdose“ aerozolinis flakonas gali būti pripildytas „ColorMatic VitoMat“
įrenginiais įvairiausių spalvų gruntu ar emaliniais dažais iš „Capalac“ programos.
„Capalac Vario-Sprühdose“ flakonas skirtas profesionaliam naudojimui. Idealiai tinka dažyti nedidelius
paviršius ir remontuoti emaliniais dažais padengtus paviršius. Emalinių dažų nereikia skiesti, taip pat
apsieinama be brangaus purkštuvų valymo. Be standartinės purškimo galvutės, į priedų rinkinį įeina
kitokių purkštukų, pvz.: purkštukas, suformuojantis plokščią srovę, plonos srovės purkštukas arba
apimtį didinantis purkštukas, skirtas labai klampiems emaliniams dažams. Kiekvienu atskiru atveju
naudojamas tam pritaikytas purkštukas. Taip pat galima įsigyti užmaunamą  pistoleto rankeną su
paleidimo svirtimi. Tai užtikrina ergonomišką dengimą ilgesniam laikui. „Capalac“ gruntas ir emaliniai
dažai gali būti dengiami ne tik teptuku, voleliu arba purkštuvais, bet ir purškiamuoju flakonu  „Capalac
Vario“.

Paskirtis

■ Paprastas naudoti, taupo laiką, racionaliam naudojimui
■ Nupurkštas paviršius labai gražiai atrodo
■ Idealiai tinka metalinio žvilgesio emaliniams dažams
■ Taip pat tinka emaliniams dažams su žėručiu
■ Tiekiami atsarginiai ir specialūs purkštukai
■ Nereikia skiesti
■ Skirtas purkšti gruntą ir emalinius dažus
■ Idealiai tinka remontuoti emaliniais dažais padengtus paviršius

Savybės

„Capalac Vario-Sprühdose“ flakonas tinka šiems „Capalac“ produktams:Pagrindinė medžiaga

■ Capalac AllGrund
■ Capalac Rostschutzgrund
■ Capalac Vorlack
■ Capalac GrundierWeiß
■ Capalac Vorstreichfarbe
■ Capalac SuperWeiß
■ Capalac SeidenWeiß
■ Capalac BaseTop
■ Capalac BaseTop Gloss
■ Capalac Hochglanz-Buntlack
■ Capalac Seidenmatt-Buntlack
■ Capalac Effektlack
■ Capalac Venti
■ Capalac Heizkörperlack
■ Capalac Fußbodenlack
■ Capalac Dickschichtlack
■ Capalac Dickschichtlack Glimmer
■ Capalac Kunstharz-Klarlack

400 ml flakonas (paruoštas naudoti)Pakuotė/indų talpa
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„Capalac Vario-Sprühdose“ flakonas gali būti pripildomas visų standartinių spalvų arba „ColorExpress“
spalvomis nuspalvintais „Capalac“ produktais.

Spalvos

Priklauso nuo naudojamo „Capalac“ produkto.Blizgesio laipsnis

Vėsiai, uždengus dangteliu.Laikymas

Dengimas

Žr. atitinkamų „Capalac“ produktų technines informacijas.Tinkami pagrindai

„VitoMat“ įrenginiais kiekvieną flakoną pripildyti 100 ml emalinių dažų.Medžiagos paruošimas

Pripildžius, flakoną apversti dugnu į viršų, ir spausti purkštuką tol, kol purškimo kanale nebeliks
medžiagos (jį ištuštinti).

DengimasDengimo būdas

Prieš naudojimą flakoną gerai pakratyti apie 1 minutę. Turi girdėtis, kaip barška viduje esantis
metalinis rutuliukas. Purkšti plonu sluoksniu tolygiai skersai išilgai 20-30 cm atstumu nuo paviršiaus.
Lenktas konstrukcijas pirmiausia nupurkšti plonu sluoksniu (dulksna) ir apdžiūvus (maždaug po 5 min.)
nupurkšti galutine danga.

Apie 1,2 m2/flakonas.Sąnaudos

Pateikti duomenys yra orientaciniai, priklauso nuo pagrindo ir produkto, kuriuo užpildytas flakonas,
 savybių, todėl sąnaudos gali labai skirtis.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra
Ne žemesnė kaip +5°C.
Medžiagos temperatūra turi būti nuo +18 iki +22°C.

Dengimo sąlygos

Po darbo flakoną apversti dugnu statmenai į viršų ir, trumpai paspaudus purkštuko ventilį, išpurkšti visą
likusią medžiagą (kad neuždžiūtų purkštuke likusi medžiaga). Užsikimšusią purkštuko galvutę  nuimti ir
išvalyti adata. Prireikus naudoti atsarginius purkštukus (iš priedų rinkinio). Būtinai uždėti apsauginį
gaubtelį.

Įrankių plovimas

Nuorodos

Labai degus aerozolis. Pakuotė yra slėginė: įkaitusi gali sprogti. Stipriai dirgina akis. Gali sukelti
mieguistumą ir galvos svaigimą. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Esant
nepakankamam vėdinimui, gali susidaryti sprogūs mišiniai.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Prireikus gydytojo konsultacijos, jam parodyti pakuotę arba ženklinimo etiketę. Saugoti vaikams
neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo įkaitusių paviršių, kibirkščių, atviros ugnies ir kitų užsidegimo
židinių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą ugnį arba kitus užsidegimo šaltinius. Panaudoto flakono neardyti,
nebadyti ir nedeginti. Neįkvėpti aerozolių. Saugoti nuo saulės spindulių. Nelaikyti aukštesnėje kaip
+50°C temperatūroje. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lape.

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Flakonus su medžiagos likučiais atiduoti į senų
emalinių  dažų/lako surinkimo vietas.

Atliekų tvarkymas

M-PL04Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų paruošimo šioje techninėje informacijoje nėra įmanoma
aptarti. Jeigu dengsite pagrindą, kuris neaprašytas šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės 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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