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Capacryl Haftprimer NAST
Sukibtį gerinantis, vandens pagrindo akrilinis gruntas
Nepriekaištingai vidaus ir išorės paviršių sukibčiai, dabar
jau pritaikytas ir NAST purškimo technologijai (susidaro mažiau
dulksnos)

Produkto aprašymas

Seniems dažų ir lako sluoksniams, medienai, cinkui, kietajam PVC, aliuminiui, variui ir kitiems
sudėtingiems paviršiams padengti sukibtį gerinančiu grunto sluoksniu prieš dengiant akrilinėmis arba
alkidinės dervos emalėmis (cinko paviršių nedengti alkidinės dervos emalėmis). Purškiant nesusidaro
dulksna, specialiai pritaikytas dengti „Caparol Frontend” ir purkštuvais:
Wagner XVLP FinishControl 3500 
Wagner XVLP FinishControl 5000
Titan Focus 700

Paskirtis

■ Vandens pagrindo
■ Nekenkia aplinkai
■ Purškiant išsiskiria minimali dulksna
■ Puiki sukibtis
■ Greitai džiūsta
■ Difuziškas
■ Tinka vaikų žaislams pagal DIN EN 71-3

Savybės

Akrilinė dispersijaPagrindinė medžiaga

■ Baltas:
750 ml, 2,5 l

■ Tonuojamas „ColorExpress” spalvinimo sistema:
700 ml, 2,4 l

Pakuotė/indų talpa

BaltasSpalvos

MatinisBlizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimtose originaliose pakuotėse laikomas produktas galioja - 12 mėn.

Laikymas

■ Tankis: apie 1,5 g/cm3 Techniniai duomenys

1 vidus 2 vidus 3 vidus  1 išorė 2 išorė

 +   +   +   +   + 

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

Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis
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Dengimas

Mediena, medinės konstrukcijos, cinkuotas paviršius, aliuminis, varis, kietasis PVC, apkrovą
išlaikantys senų dažų sluoksniai. Netinka anoduotam aliuminiui. Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis
apkrovą, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių.
Pastovių matmenų medinių konstrukcinių elementų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%, o santykinai
pastovių matmenų ir nepastovių matmenų medinių konstrukcijų - ne didesnė kaip 15 %.

Tinkami pagrindai

Mediniai konstrukciniai elementai:
Medienos paviršiai šlifuojami plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalomi, pašalinamos ištryškusios medienos
sudėtinės medžiagos, pvz., sakai ir dervos.
Aštrūs kraštai nugludinami (žr. BFS atmeną Nr. 18).

Cinkuotas paviršius, kietasis PVC:
Valoma amoniakiniu vilgikliu su abrazyvine kempine pagal BFS atmenas Nr. 5 ir 22.
Aliuminis, varis:
Valoma nitroskiedikliu arba fosforo rūgštimi su abrazyviniu kiltu pagal BFS atmeną Nr. 6.
Senų dažų sluoksniai:
Senų dažų sluoksnius nušlifuoti ir/arba nuėsdinti šarmu. Apkrovos nelaikančius senų dažų sluoksnius
pašalinti.

Pagrindo paruošimas

„Capacryl Haftprimer NAST” specialiai sukurtas dengti dulksnos neišskiriančiu metodu
atitinkamais purkštuvais. Šio grunto negalima dengti teptuku ar voleliu.
Nuorodos, kaip  purkšti:

Dengimo būdas

Tinkami purkštuvai Ø Purkštukas/
Frontend

Medžiagos kiekio
nustatymas

Oro kiekio
nustatymas Skiedimas

Wagner XVLP FinishControl 
3500 ir  5000
Titan Focus 700

Caparol NAST-
Frontend 8–9 2/3 neskiesti /tiekiamo

klampumo

Nuoroda:
„Capacryl Haftprimer NAST” specialiai pritaikytas purškimui su nurodytais purkštuvais,
naudojant „Caparol”  NAST-Frontend antgalį. Tik naudojant šią produkto ir įrankių komplektaciją bus
gaunamas efektas be dulksnos. 

Purškimo technika: 
Paviršius nupurkšti nustatyta plokščia srove juostomis su ne mažesne kaip 50 % juostų užlaida,
purškiama lėtai 15 cm atstumu "šlapias į šlapią" metodu.  
Nepurkšti skersai išilgai!  
Prireikus antro sluoksnio, paviršiui išdžiūvus, nupurškiama tokiu pat metodu kaip ir pirmas sluoksnis. 

Sluoksnių sandara

Pagrindas Paskirtis Pagrindo
paruošimas Impregnavimas Gruntavimas Tarpinis sluoksnis Viršutinis sluoksnis

Santykinai pastovių
matmenų ir
nepastovių
matmenų mediniai
konstrukciniai
elementai

Išorėje BFS Nr. 18 Capacryl
Holzschutz-Grund

Capacryl Haftprimer NAST
arba
Capacryl Holz-IsoGrund1)

Capadur Wetterschutzfarbe
NQG

Capadur
Wetterschutzfarbe
NQG3)

Pastovių matmenų
mediniai
konstrukciniai
elementai

Išorėje BFS Nr. 18 Capacryl
Holzschutz-Grund

Capacryl Haftprimer NAST
arba
Capacryl Holz-IsoGrund1)

jei reikia,
Capacryl PU-Vorlack
arba Capacryl PU-Gloss/
PU-Satin/PU-Satin NAST

Capacryl PU-Gloss/
PU-Satin3)/ 
PU-Satin NAST

Mediniai
konstrukciniai
elementai

Viduje Šlifuoti/
nuvalyti –

Capacryl Haftprimer NAST
arba 
Capacryl Holz-IsoGrund1)

jei reikia,
Capacryl PU-Vorlack
arba Capacryl PU-Gloss/
PU-Satin/PU-Satin NAST

Capacryl PU-Gloss/
PU-Satin3)/ 
PU-Satin NAST

Cinkas Viduje/
Išorėje BFS Nr. 5 – Capacryl Haftprimer NAST

jei reikia,
Capacryl PU-Vorlack
arba Capacryl PU-Gloss/
PU-Satin/PU-Satin NAST

Aliuminis, varis Viduje/
Išorėje BFS Nr. 6 – Capacryl Haftprimer NAST

Kietasis PVC Viduje/
Išorėje BFS Nr. 22 – Capacryl Haftprimer NAST

Apkrovą išlaikantys
senų dažų
sluoksniai1)

Viduje/
Išorėje

Šlifuoti/
nuėsdinti šarmu –2) Capacryl Haftprimer NAST2)
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1) Medieną, kurioje yra vandenyje tirpių, dažančių, blunkančių medžiagų, dengti „Capacryl Holz-IsoGrund“, šakotas vietas dengti 2 kartus.
2) Pažeistas senų dažų sluoksnio vietas apdoroti kaip atitinkamą pagrindą.
3) Dengiant silpnai dengiančiais atspalviais (pvz. geltona, raudona), būtina dengti papildomą sluoksnį.
Nuoroda: jei pagrindas padengtas milteline, „Coil-Coating“  ar kita sudėtinga danga, iš pradžių būtina padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį.

Apie 130–160 ml/m2/sluoksniui.
Pateiktos sąnaudos yra orientacinės, jos gali kisti, priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Tikslias
sąnaudas galima paskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip + 8°C

Dengimo sąlygos

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

Nelimpa
dulkės

Galima
liesti

Galima dengti akriline
emale

Galima dengti alkidinės
dervos emale

Po val. 1–2 10–12 12–16 48

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

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

Panaudotus įrankius plauti vandeniu.Įrankių plovimas

Nuorodos

Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Dengiant ir džiūstant, pasirūpinti gera patalpų ventiliacija. 
Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Panaudotus įrankius plauti vandeniu ir muilu.
Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Purškiant, neįkvėpti išpurškiamų dalelių, naudoti A2/ P2 filtrus.
Išsamesnė informacija, žr. Saugos duomenų lapą.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-Metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų
dažų, lako liekanas, sudžiūvusius – kaip statybines, griovimo arba buitines atliekas.

Atliekų tvarkymas

tokiam A/i kategorijos produktui: 140 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 140 g/l LOJ.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

BSW30Giscode

Poliakrilato derva, titano dioksidas, spalvotieji pigmentai, silikatai, kalcio karbonatas, vanduo, glikolis,
glikolio eteris, vaitspiritas, priedai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šiame spaudinyje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, 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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