
Techninė informacija

Carat
Aliejiniai dažai mediniams fasadams.
Specialiai modifikuota alkidinė emulsija vandens pagrindu.
Pagaminti pagal Caparol Clean Concept technologiją – paviršius
savaime nusivalo, todėl fasadai ilgai išlieka švarūs

Produkto aprašymas

Išorės darbams – mediniams fasadams, santykinai pastovių ir nepastovių matmenų medinėms
konstrukcijoms.  

Paskirtis

■ savaime nusivalantis paviršius
■ gerai įsiskverbia į medieną
■ sukuria itin patvarų paviršių

Savybės

Specialiai modifikuota alkidinė emulsijaPagrindinė medžiaga

Balti. Tonuojami pagal spalvynąSpalvos

30, pusiau blizgūsBlizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyjeLaikymas

Rišiklis: specialiai modifikuota alkidinė emulsijaTechniniai duomenys

■ Tankis: 1,33 kg/l

Dengimas

Dažai gerai įsiskverbia į medieną, gerai padengia paviršių ir briaunas. Sukuria patvarų paviršių.Įvadas

Pagrindas turi būti sausas, ne daugiau kaip 16 proc. drėgmės, tvirtas, švarus, nuriebalintas.
Neapdorotą medieną, briaunas, galus, sujungimų, tvirtinimų vietas prieš dažant reikia nugruntuoti
„Grundolja LF“. Plokštumų gruntuoti nebūtina, nes dažai gerai įsiskverbia ir apsaugo medieną.
Dengiami du-trys aliejinių dažų sluoksniai.

Pagrindo paruošimas

Anksčiau dažytus paviršius iš pradžių nuplauti „Caparol Capaclean Fasadtvatt“, lengvai pašiurkštinti ir
dažyti aliejiniais dažais. 

Galima dengti teptuku, voleliu, purkštuvu. Jei dažoma voleliu, paviršių po to apdoroti teptuku. Jei
pirmas sluoksnis dengiamas purkštuvu, antrą sluoksnį dengti teptuku.

Dengimo būdas

Rekomenduojami beorio purkštuvo parametrai: 

Purkštukas: linijinis antgalis W1502, W1504 arba Linelacer 315
Purškimo slėgis: 150-180 bar
Purškimo kampas: nesvarbu

VandeniuSkiedimas
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Išeiga:
4-5 m2/l ant pjautinės medienos,
5-6 m2/l ant obliuotų, lygių ir anksčiau dažytų paviršių.  

Sąnaudos

Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo dažymo būdo ir medienos įgerties.

Žemiausia aplinkos, pagrindo ir medžiagos temperatūra +10°C.  Dengimo sąlygos

Kai temperatūra +23°C, o santykinis oro drėgnumas 50%:Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

■ dulkės nelimpa po 2 val.
■ kitą sluoksnį galima dengti po 10 val.
■ pilnai išdžiūsta: per 2-3 dienas

Baigus darbus įrankius iškart nuplauti vandeniuĮrankių plovimas

Nuorodos

Skystų dažų likučių nepilti į kanalizaciją, juos sutvarkyti kaip dažų, lako atliekas, vadovaujantis šalyje
galiojančiomis teisės normomis. Perdirbimui atiduoti tik visiškai tuščias pakuotes.

Atliekų tvarkymas

Tokiam A/e kategorijos produktui: 130 g/l (2010).
Šiame produkte LOJ kiekis neviršija  130 g/l.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos
dengti.

Techninė konsultacija

Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į Caparol technologus,
kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

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

Klientų aptarnavimo centras
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