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Capacryl Airlesslack-Satin
Beoriais purkštuvais dengiama vandens pagrindo  emalė vidaus
paviršiams

Produkto aprašymas

Aukštos kokybės emalė, dengiama beoriais purkštuvais. Skirta darbams viduje.Paskirtis

■ Labai gerai užpildo
■ Labai gera dengiamoji geba
■ Labai patvari, drėgnojo sluoksnio storis iki 300 µm 
■ Labai gerai apsaugo
■ Ekonomiškai padengia beoriais purkštuvais
■ Itin balta
■ Didelis sausojo sluoksnio storis
■ Be švino ir chromatų

Savybės

Sintetinės medžiagos dispersijaPagrindinė medžiaga

Standartinė spalva - balta: 5 lPakuotė/indų talpa

„ColorExpress”, skaidri bazė: 4,7 l

Standartinė spalva: baltaSpalvos

„ColorExpress" sistema tonuojamas pagal 3D ir kitus spalvynus įvairiais atspalviais.

Šilko matinėBlizgesio laipsnis

Visiems tamsių ir ryškių spalvų šilko matiniams paviršiams būdingas pradinis (laikinas) spalvos
pablukimas.

Vėsiai, bet ne šaltai.
Nepraimtoje gamintojo pakuotėje galioja 12 mėnesių.

Laikymas

■ Tankis: apie 1,3 g/cm²Techniniai 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

Gruntuota mediena, medinės konstrukcijos, gruntuoti, stabilios formos metalo paviršiai, apkrovą
išlaikantys, sukibtį gerinančiu gruntu padengti seni dažų sluoksniai vidaus patalpose, pavyzdžiui,
derinys su „Capacryl Airless-Füller".

Tinkami pagrindai

Nušlifuoti ir nuvalyti paviršių.Pagrindo paruošimas

Prieš naudojant medžiagą gerai išmaišyti. Geriausia dengti neatskiedus. Jei būtina, galima skiesti ne
daugiau kaip 5 % vandens.

Medžiagos paruošimas

Nuorodos, kaip  purkšti:Dengimo būdas

Ø Purkštukas Slėgis Skiedimas

Beoriu purkštuvu
(Airless) 0,008–0,010 colio 180–200 bar neskiesti, jei būtina skiesti iki 5% vandens

Nuoroda: dėl skiedimo gali susilpnėti patvarumas, pablogėti užpildymo kokybė. 

Geriausia purkšti neatskiedus. Jei būtina, galima skiesti ne daugiau kaip 5 % vandens.Skiedimas

Sluoksnių sandara

Pagrindas Paskirt
is

Pagrindo
paruošimas

Gruntavimas Tarpinis sluoksnis Tarpinis sluoksnis Viršutinis sluoksnis

Mediena, medinės
konstrukcijos

viduje nušlifuoti/ nuvalyti Capacryl Holz-IsoGrund

Capacryl 
Airless-Füller

jei reikia,
Capacryl Airlesslack-
Satin

Capacryl
Airlesslack-Satin

Geležis, plienas viduje nuvalyti rūdis/nuvalyti Capalac AllGrund

Cinkas viduje BFS Nr. 5 Capacryl Haftprimer

Aliuminis viduje BFS Nr. 6 Capacryl Haftprimer

Kietasis PVC viduje BFS Nr. 22 Capacryl Haftprimer

Apkrovą išlaikantys seni
dažų sluoksniai)  viduje šlifuoti/ nuėsdinti

šarmu Capacryl Haftprimer1)

1) Pažeistas senų dažų sluoksnio vietas paruošti atsižvelgiant į pagrindą. 
Nuoroda: esant miltelinei dangai, „Coil-Coating” ir kitiems sudėtingiems pagrindams, iš pradžių būtina padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį. 

Apie 200 ml/m², kai drėgnojo sluoksnio storis 180 µm.Sąnaudos

Pateikti sąnaudų dydžiai yra orientaciniai, jie gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių.
Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
ne žemesnė kaip +10°C.

Dengimo sąlygos

Temperatūra +20°C,  santykinis
oro drėgnumas 65%

Nelimpa dulkės Galima dengti 

Džiūvimo trukmė1  apie 45 minutes, kai drėgnojo sluoksnio storis 200 µm2) apie 6 val.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

1) Kai temperatūra žemesnė ar santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.
2) Kai drėgnasis sluoksnis storesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Po darbo panaudoti įrankiai iškart nuplaunami vandeniu.Įrankių plovimas

Nuorodos

Saugoti vaikams neprieinamose vietose. Patekus į akis ar ant odos nedelsiant nuplauti vandeniu.
Dengiant ir džiūstant, gerai vėdinti patalpas. Purškiant neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Neišpilti į
kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad neįsigertų į gruntą. Išsamesnė informacija Saugos
duomenų lape.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip
vandeninių dažų atliekas, sudžiūvusius – kaip sukietėjusius dažus arba kaip buitines atliekas.

Atliekų tvarkymas

tokiam A/d kategorijos produktui: 150 g/l (2007)/ 130 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 130 g/l LOJ.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-LW01Produkto kodas (dažai ir emaliai)

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
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UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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