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Capadur Repair FK
Elastingas langų glaistas mediniams ir plieniniams langams
atnaujinti

Produkto aprašymas

Elastingas produktas, skirtas prijungčiai tarp stiklo ir medinio arba plieninio lango rėmo.Paskirtis

Be tirpikliųSavybės

Ilgą laiką išlieka elastingas

Atsparus drėgmei ir UV spinduliams

Gali būti dažomas

PolisiloksanasPagrindinė medžiaga

300 mlPakuotė/indų talpa

Sendinta balta, smėlio (pušies), riešutmedžioSpalvos

Vėsiai. Nepradarytose tūtelėse galioja 12 mėn.Laikymas

■ Tankis: apie 1,2 g/cm³Techniniai duomenys

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė

 +   +   +   +   + 

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

Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis

Dengimas

Stiklo, gruntuotos medienos ir gruntuoto plieno paviršiams languose.Tinkami pagrindai

Medinių paviršių drėgmė negali būti didesnė nei 15 %.  

Senas sandarinimo medžiagas visiškai pašalinti. Stiklo paviršius kruopščiai nuvalyti.Pagrindo paruošimas

Medinius paviršius nušlifuoti, nuvalyti ir padengti su sistema derančiu impregnantu ir gruntu.

Nuo plieninių paviršių pašalinti rūdis, paviršius nuvalyti ir nugruntuoti dviem „Capalac AllGrund”
sluoksniais.  

„Capadur Repair FK“ be pūslių užpildyti siūlę ir išlyginti specialiu stiklui pritaikytu siūlių glodintuvu. Kad
riba būtų lygi ir tiesi, prieš dengiant „Capadur Repair FK“, palei kraštus reikia apklijuoti lipniąją
apsauginę juostą. Nuglaisčius, lipniąją juostą iškart pašalinti. Nenaudoti jokių priemonių lyginimui,
pvz. muilo šarmo ar pan.

Dengimo būdas
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Išdžiūvus „Capadur Repair FK”, paviršių galima gruntuoti „Capalac Allgrund” arba „Capacryl
Haftprimer” ir padengti emaliniais dažais.

Galimi dengimo sistemų pavyzdžiai ant „Capadur Repair FK”:

Produktai, kurių sudėtyje yra tirpiklių
Gruntinis sluoksnis: Capalac AllGrund. 
Viršutinis sluoksnis: Capalac Venti arba Capalac BaseTop.

Vandens pagrindo produktai
Gruntinis sluoksnis: Capacyl Haftprimer.
Viršutinis sluoksnis: Capacryl PU-Satin/Gloss arba Capalac Aqua PU-Alkyd Satin/Gloss.

Sluoksnių sandara

Nuoroda: siekiant išvengti sudrėkimo trikdžių, reikia nugruntuoti visą lango sąvarą.

„Capadur Repair FK“ glaisto negalima dengti dažyvėmis!  Jei langų rėmai dažomi
dažyve, „Capadur Repair FK“ glaistas dengiamas paskutinis, ant jau nudažytų langų rėmų ir
neuždažomas (rinktis riešuto rudumo glaisto spalvą).

Kai trikampės siūlės statinio gylis ir statinio aukštis 10 mm: apie 50 ml/m.Sąnaudos

Aplinkos, medžiagos ir pagrindo temperatūra negali būti žemesnė nei +5 °C ir aukštesnė kaip +35 °C.
Santykinis oro drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 85 %.

Dengimo sąlygos

3 mm sluoksnio storis sukietėja per 24 val.Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kitą sluoksnį galima dengti ne anksčiau kaip po  24 val., priklausomai nuo sluoksnio storio. 

(džiūvimo trukmė, kai oro temperatūra +20 °C, o santykinis oro drėgnumas 60 %).

Įrankius plauti „Disboxid 419 Verdünner” skiedikliu.Įrankių plovimas

Nuorodos

Saugoti vaikams neprieinamose vietose. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS ANT ODOS:
plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei
yra ir  įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. Išsamesni duomenys - Saugos duomenų
lape.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su nesukietėjusiais likučiais atiduoti į
senų dažų/ lako surinkimo vietas. Sudžiūvusius likučius sutvarkyti kaip statybos, griovimo arba buitines
atliekas.

Atliekų tvarkymas

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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