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Capalac 2K Vario 
Purškiamasis flakonas su „Capalack PU-Härter“ kietikliu, kurį
galima pripildyti pasirinkto atspalvio „Capalac“ alkidinės dervos
emaliniais dažais.

Produkto aprašymas

„Capalac 2K Vario“ aerozolinis flakonas yra iš anksto užpildytas reikiamu kiekiu „Capalac PU-Härter“
kietiklio, o  naudojantis  „VitoMat“ įrenginiais jį galima užpildyti  įvairių atspalvių emaliniais dažais iš
iš „Capalac“ programos. 

Įvadas

„Capalac 2K Vario“ flakonas skirtas profesionaliam naudojimui. Idealiai tinka dažyti nedidelius
paviršius ir remontuoti emaliniais dažais padengtus paviršius. Nereikalingas brangaus purkštuvų
valymas. Mobilus "FlexJet" antgalis gali būti pritaikytas bet kokioje situacijoje. Lengvesniam valdymui
galima įsigyti užmaunamą  pistoleto rankeną su paleidimo svirtimi. Tai užtikrina ergonomišką dengimą
ilgesniam laikui. 

Paskirtis

■ Paprastas naudoti, taupo laiką, racionaliam naudojimui
■ Nupurkštas paviršius labai gražiai atrodo
■ Idealiai tinka selektyviam dažymui (remontui)
■ Greitas džiūvimas dėl sudėtyje esančio kietiklio „PU-Härter”
■ Didesnis atsaprumas chemikalams dėl sudėtyje esančio kietiklio  „PU-Härter”
■ Didesnis atparumas smūgiams, įbrėžimams dėl sudėtyje esančio kietiklio „PU-Härter”
■ Neribota atspalvių įvairovė tonuojant „ColorExpress“ spalvinimo mašinomis 

Savybės

Suspaustos dujos ir „Capalac PU-Härter” kietiklis.Pagrindinė medžiaga

400 ml flakonas (300 ml prieš užpildant)Pakuotė/indų talpa

Spalvinama „Color Express”.Spalvos

Dėl sudėtyje esančio kietiklio „PU-Härter" šiek tiek padidėja šilko matinių ir šilko blizgesio emalinių
dažų blizgesio laipsnis.

Blizgesio laipsnis

„Capalac 2K Vario“ flakonas tinka tokiems „Capalac“ produktams:Papildomi produktai

■ Capalac SuperWeiß
■ Capalac SeidenWeiß
■ Capalac BaseTop
■ Capalac BaseTop Gloss
■ Capalac Hochglanz-Buntlack
■ Capalac Seidenmatt-Buntlack
■ Capalac EffektLack
■ Capalac Venti
■ Capalac Heizkörperlack
■ Capalac Fußbodenlack
■ Capalac Kunstharz-Klarlack blizgus ir šilko matinis
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Dengimas

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

■ „ColorExpress” tonavimo mašinomis norimu atspalviu nuspalvinti pasirinktus  „Capalac” alkidinės
dervos emalinius dažus.

■ „VitoMat“ įrenginiais kiekvieną flakoną pripildyti 100 ml tonuotų emalinių dažų.
■ Pripildžius, flakoną apversti dugnu į viršų, ir spausti purkštuką tol, kol purškimo kanale nebeliks

medžiagos (jį ištuštinti).
■ Prieš dažant, flakoną suplakti apie 2 min. Turi girdėtis, kaip barška viduje esantis metalinis

rutuliukas.
■ Nuo flakono apačios nuimti apsauginį gaubtelį ir pasitelkus žiedą ištraukti kaištį, kol spragtelės.
■ Žiedą pasukti 360° kampu, kad būtų išleistas kieitklis. 
■ Stipriai supurtyti flakoną, kad kietiklis susimaišytų su emaliniais dažais. 

Medžiagos paruošimas

Purkšti plonu sluoksniu skersai išilgai 15-30 cm nuo dažomo paviršiaus. Lenktas ir profiliuotas
konstrukcijas pirmiausia nupurkšti plonu sluoksniu (dulksna) ir pradžiūvus (maždaug po 2-4 min.)
nupurkšti galutine danga.

Dengimo būdas

■ Paruošto flakono (kai kietiklis sumaišomas su emaliniais dažais) tinkamumo dengti trukmė - 24 val.,
kai temperatūra +20 °C.

Dengimo trukmė

Būtina laikytis naudojamo produkto techninės informacijos ir saugos duomenų lapo nuorodų.Nuorodos

Nuorodos

Labai degus aerozolis. Pakuotė yra slėginė: įkaitusi gali sprogti. Sukelia odos dirginimą. Gali sukelti
alerginę odos reakciją. Pakuotes laikyti gerai vėdinamose patalpose. Laikyti atokiai nuo užsidegimo
šaltinių. - Nerūkyti. Neįkvėpti garų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į
gydytoją. Darbo metu dėvėti tinkamas apsaugines pirštines, apsauginius drabužius. Įvykus avarijai ar
blogai pasijutus, iš karto kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti produkto etiketę). Slėginės pakuotės,
saugoti nuo saulės spindulių ir aukštesnės nei +50°C temperatūros. Panaudoto flakono neatidarinėti
jėga ir nedeginti. Nepurkšti į atvirą ugnį arba kitus užsidegimo šaltinius. Išsamesnė informacija, žr.
saugos duomenų lapą.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/
lako surinkimo vietas, sudžiūvusius - sutvarkyti kaip statybos, griovimo arba buitines atliekas.

Atliekų tvarkymas

žr. saugos duomenų lapą.Išsamesni duomenys

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

 

Techninė informacija Nr. 017 - atnaujinta sausio 2018
Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie
tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt


