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Capacryl PU-Vorlack
Vandens pagrindo poliuretano akrilinis produktas, skirtas tarpiniu
sluoksniu padengti medienos ir gruntuotus
pagrindus. Nepriekaištingai šlifuojamas. Išorės ir vidaus darbams.

Produkto aprašymas

Užpildančiu, gerai sklidžiu tarpiniu sluoksniu padengti pastovių matmenų medines konstrukcijas,
gruntuotą metalą, nuglaistytus ir nušlifuotus paviršus, taip pat neatšokusius senų dažų sluoksnius ir
emaliniais dažais padengtus paviršius, prieš dengiant „Capacryl PU-Gloss“/„Satin“ arba „Capalac
Aqua PU-Alkyd“ emalėmis.

Paskirtis

■ skiedžiamas vandeniu
■ silpno kvapo
■ lygiai, lenvai padengia
■ geros dengiamosios gebos
■ šlifuojamas kaip alkidinis produktas tarpiniam sluoksniui (Vorlack)
■ difuziškas
■ gerai užpildantis
■ pagerina paviršiaus sukibtį su vėliau dengiama emalinių dažų danga
■ greitai džiūsta
■ tinka vaikų žaislams pagal DIN EN 71-3
■ gali būti dengiama vandens pagrindo akrilinėmis arba alkidinės dervos emalėmis, taip pat alkidinės

dervos emalėmis, kurių sudėtyje yra tirpiklių

Savybės

Poliuretano- akrilo dispersijaPagrindinė medžiaga

■ Balta:
375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

■ Nuspalvinta ColorExpress sistema:
350 ml, 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

Pakuotė/indų talpa

BaltaSpalvos

Tonuojama „ColorExpress” atutomatinėmis tonavimo mašinomis (Capamix).
Dažant silpnos dengiamosios gebos spalvomis, pvz. raudona, oranžine, geltona, rekomenduojama
pirma padengti atitinkamo atspalvio gruntiniu sluoksniu.  „Capacryl PU-Vorlack” gruntavimo sistemos
atspalviai nustatyti „ColorExpress” sistemoje.

MatinisBlizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltai. Nepradarytoje originalioje pakuotėje galioja 12 mėnesių.Laikymas

■ Tankis: apie 1,45 g/cm3 Techniniai duomenys
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606 „Paskirties apibrėžtis

Dengimas

Gruntuotos 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 neturėtų viršyti 13%.

Tinkami pagrindai

Medinės konstrukcijos:
Medinius paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti ištryškusius sakus. Aštrius
kraštus nuapvalinti (žr. BFS atmeną 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:
Nuvaloma amoniakiniu vilgalu ir sintetine abrazyvine kempine (laikytis BFS atmenų Nr. 5 ir 22).

Aliuminis (neanoduotas), varis:
Nuvaloma nitroskiedikliu arba fosforo rūgštimi ir sintetine abrazyvine kempine (BFS 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 Purškimo slėgis Oro slėgis Skiedimas

Airless-beoris 0,011–0,015 colių 200 bar – maks. 5 %

Airmix/Aircoat 0,011–0,015 colių 120 bar 2,5 bar maks. 5 %

Žemo slėgio 1,8–2,2 mm – apie 0,5 bar 5–15 %

Aukšto slėgio 2,0–2,5 mm – 2–3 bar 5–15 %

Dengimas: 
„Capacryl PU-Vorlack” gali būti dengiamas teptuku, voleliu arba purkštuvais. Prieš dengiant, gerai
išmaišyti ir, jei reikia, atskiesti iki 5–15 % vandens. Dengiant teptuku, naudoti „Orelmix” teptuką. 
Rankiniu būdu dengiant didesnius plotus, naudoti trumpaplaukį poliamido (nailono) volelį, padengus
medžiagą, nedelsiant pervoluoti su smulkių porų porolono voleliu arba apdoroti „Orelmix”  teptuku.
Reikia pasirinkti tinkamą įranktį dengiamam plotui, kad produktas būtų tinkamai padengtas, o
paviršiai tolygiai papildomai apdoroti (žr. „PULacksystems" papildomą instrukciją).

Sluoksnių sandara

Pagrindas Paskirtis Pagrindo paruošimas Impregnavimas Gruntavimas
Tarpinis
sluoksnis

Galutinis sluoksnis

Mediena, medžio gaminiai viduje Nušlifuoti/nuvalyti – Capacryl Holz-IsoGrund 1)

Capacryl
PU-Vorlack 2)

Capacryl
PU-Gloss/PU-Satin
arba Capalac Aqua PU-Alkyd
Gloss/Satin 3)

Pastovių matmenų medinės
konstrukcijos

išorėje BFS Nr. 18 Capacryl Holzschutz-Grund Capacryl Holz-IsoGrund 1)

Geležis, plienas viduje Pašalinti rūdis/nyvalyti – Capalac AllGrund

išorėje  Pašalinti rūdis/vnualyti – 2 x Capalac AllGrund

Cinkas
viduje/
išorėje

BFS Nr. 5 – Capacryl Haftprimer

Aliuminis/ varis
viduje/
išorėje

BFS Nr. 6 – Capacryl Haftprimer

Kietasis PVC
viduje/
išorėje

BFS Nr. 22 – Capacryl Haftprimer

Apkrovą išlaikantys seni
dažų sluoksniai

viduje/
išorėje

Šlifuoti/nuplauti šarmu
Pažeistos vietos paruošiamos ir gruntuojamos atsižvelgiant
į pagrindą.
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* Pagal BFS atmeną Nr. 18 pastovių matmenų medinės konstrukcijos turi būti dengiamos dviem tarpiniais sluoksniais.
1. Kai medienoje yra vandenyje tirpstančių, blunkančių sudėtinių dalių, visada reikia naudoti „Capacryl Holz-IsoGrund” izoliuojamąjį gruntą, šakų vietas reikia
padengti 2 kartus.
2. Tarpinio ir viršutinio sluoksnių atspalviai turi sutapti. Galutinį sluoksnį dengiant silpnai dengiančiais atspalviais (raudona, geltona, oranžine), automatine Color
Express sistema parenkamas tinkamas tarpinio sluoksnio atspalvis, kuris skirsis nuo pasirinkto galutinio atspalvio. Tai užtikrina geresnį/ tolygesnį  padengimą
galutiniu sluoksniu.  
3. Kai dengiama silpnos dengiamosios gebos atspalviais (geltona, raudona, oranžine) būtinas papildomas sluoksnis.
Pastaba: esant miltelinių dažų sluoksniams, „Coil-Coating” ir kitiems sudėtingiems pagrindams prieš dengiant, būtina padengti bandomąjį plotą ir
patikrinti sukibtį.

Apie 100–130 ml/m2/vienam sluoksniui.
Pateikti sąnaudų dydžiai yra orientaciniai, todėl jie gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių.
Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
ne žemesnė kaip +8°C.

Dengimo sąlygos

Temperatūra +20°C,  santykinis oro
drėgnumas 65%

Nelimpa dulkės Galima dengti kitą
sluoksnį

Visiškai išdžiūsta

po val. 1–2 10–12 48

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

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

Po darbo panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.Įrankių plovimas

Nuorodos

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių - naudoti A2/P2 kombifiltrus.
Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Dirbo metu ir džiūstant pasirūpinti gera patalpų ventiliacija. Darbo
metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu.
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ir nesusigertų į žemę. Išsamesnė informacija:
žr. saugos duomenų lapuose.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų
dažų, emalės likučiai, sudžiūvę medžiagos likučiai - kaip statybinės, griovimo arba buitinės atliekos.

Atliekų tvarkymas

tokiam A/d kategorijos produktui: 130 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 130 g/l LOJ.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-LW01Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Sudėtinės medžiagos pagal VdL-RL01: poliuretano-/poliakrilato derva, titano dioksidas, silikatai, kalcio
karbonatas, vanduo, glikoliai, esterio alkoholis, papildai, konservuojamosios medžiagos.
Sudėtyje yra metilizotiazolinono, benzizotiazolinono.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų paruošimo šioje techninėje informacijoje nėra įmanoma
aprašyti. 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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