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Capadur Holz-Öl
Premium kokybės medienos aliejus, gilaus veikimo, suteikia
atspalvį, skirtas išorės darbams

Produkto aprašymas

Nepastovių matmenų medinių konstrukcijų apsaugai ir apdailai (medinėms terasoms, balkonams,
grindų dangoms, sodo tvoroms, pergolėms, malksnoms, augalų laikikliams bei sodo baldams).

Paskirtis

Prieš dengiant plokščias medienos konstrukcijas, pvz. medžio masyvo plokštes, fanerą, medžio drožlių
plokštes ir medienos plaušo plokštes, būtina laikytis BFS atmenos Nr.18 sk. 2.2.3 ff nuorodų. Netinka
mediniams paviršiams, esantiems vandenyje, taip pat besiliečiantiems su žeme arba veikiamiems
statinės apkrovos.

■ atstumia vandenį 
■ reguliuoja drėgmę
■ atviraporis 
■ lengvai dengiamas
■ suteikia patikimą apsaugą nuo UV spindulių

Savybės

Linų sėmenų aliejaus ir alkidinės dervos hibridinis rišiklisPagrindinė medžiaga

2,5 lPakuotė/indų talpa

■ Teak (tikmedis)
■ Bangkirai (afrikinė šorėja)
■ Douglasie (pocūgė)

Spalvos

Šilko blizgesioBlizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas.Laikymas

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė

– – –  +   + 

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

Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis

Dengimas

Įgeriančios, santykinai pastovių ir nepastovių matmenų medinės konstrukcijos iš šorėjos
(bangkirai), pocūgės ir tikmedžio. Tinka ir pagrindams iš robinijos ar kedro.

Tinkami pagrindai
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Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių. Nepastovių matmenų
medinių konstrukcijų drėgmė turi būti: lapuočių ne didesnė kaip 12 %, spygliuočių ne didesnė kaip
15 %.
Norint užtikrinti ilgalaikę medienos apsaugą, naudojant dengiamąsias medžiagas, būtina
laikytis konstruktyvios medienos apsaugos principų. Laikytis BFS matmenos Nr. 18 nuorodų.

Naujos medinės konstrukcijos
Lygius medinius paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti ištryškusius sakus,
dervas ir pan. 

Pagrindo paruošimas

Sena, neapdorota mediena
Sutręšusį, atmosferos veiksnių pakenktą medinį paviršių nušlifuoti iki nepakenkto, apkrovą išlaikančio
pagrindo ir kruopščiai nuvalyti.

Padengta mediena
Senus lako, storasluoksnių dažyvių sluoksnius pašalinti iki įgeriančio pagrindo. Tvirtus
plonasluoksnių dažyvių sluoksnius nušlifuoti, nuvalyti ir patikrinti jų suderinamumą su „Capadur Holz-
Öl”.

Nuoroda:
Valant terasos ir vestibiulio grindis, būtina atkreipti dėmesį, kad prieš dengiant jos būtų pakankamai
išdžiūvusios (medienos drėgmė iki 12 %). Reikia suplanuoti keletą dienų džiūvimui. 

Neskiestą medienos aliejų „Capadur Holz-Öl” tolygiai dengti teptuku arba plokščiuoju šepečiu.
Perteklinę medžiagą pašalinti šluoste, nepaliekančia plaušelių. Kad nesimatytų sandūrų, dideli, šalia
esantys plotai dengiami nepertraukiamai "šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto. 

Dengimo būdas

Dengimas
„Capadur Holz-Öl” medienos aliejų prieš darbą ir karts nuo karto proceso metu pamaišyti.

Pagrindas Impregnavimas Tarpinis sluoksnis Viršutinis sluoksnis

Santykinai pastovių ir
nepastovių matmenų
medinės konstrukcijos

Capalac Holz-
Imprägniergrund*)

1-2x Capadur Holz-Öl Capadur Holz-Öl

*)  tik išorės darbams

Lygių medinių paviršių dengimas
apie 90 – 110 ml/m² / vienam sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo įgerties.

Šiurkščių medinių pagrindų dengimas

Sąnaudos

apie 120 – 160 ml/m² / vienam sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo įgerties.

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

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5°C.Dengimo sąlygos

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

nelimpa dulkės galima dengti kitą
sluoksnį

atsparumas lietui

val. 2–3 4–5 24

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Džiūvimas ir blizgesio lapsnis taip pat priklauso nuo medinio pagrindo įgerties.  Mediena, kurioje yra
sudedamųjų dalių, gali džiūti ilgiau.

Apkrovą išlaiko maždaug po 6–8 dienų.

Pabaigus darbus ar darant pertrauką, panaudotus įrankius išplauti terpentino pakaitalu.Įrankių plovimas

Nuorodos

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo karščio/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų
paviršių. Nerūkyti. Neįkvėpti dulkių/ garų/ dujų/ dūmų/ aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant
odos ar drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Esant nepakankamam vėdinimui, nešioti
kvėpavimo takų apsaugą. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. PRARIJUS: išskalauti
burną. NESKATINTI vėmimo. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, gerai vėdinamoje patalpoje.
Daugiau informacijos - Saugos duomenų lape.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas. Sudžiūvusius likučius sutvarkyti
kaip statybines, griovimo arba buitines atliekas. Perdirbimui atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės.

Atliekų tvarkymas

tokiam A/f kategorijos produktui: 700 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 510 g/l.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-KH02Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Linų sėmenų aliejus, alkidinė derva, pigmentai, alifatai, priedai.Sudėtinių medžiagų deklaracija
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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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