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Capalac Aqua Alkyd LackSpachtel
Vandens emulsijos alkidinis glaistas, skirtas vidaus ir išorės
darbams.
Idealiai dera su „Capalac Aqua PU-Alkyd Gloss/Satin" emalėmis.

Produkto aprašymas

Smulkus alkidinės dervos glaistas, skirtas daliniam ar ištisiniam paviršių glaistymui, prieš juos
dengiant emalėmis. Naudojamas išorės ir vidaus paviršiams.

Paskirtis

■ lygiai ir lengvai dengiamas
■ puikiai užpildo
■ mažai suslūgsta
■ greitai džiūsta
■ labai gerai šlifuojamas
■ per vieną darbo ciklą drėgnojo sluoksnio storis - iki 1000 µm
■ gali būti dengiamas vandens pagrindo emaliniais dažais ir alkidinėmis emalėmis, kurių sudėtyje yra

tirpiklių
■ silpno kvapo
■ vandens emulsijos ir be kenksmingų medžiagų
■ tūbelėse medžiaga nesudžiūsta
■ gali būti plaunamas šarmu, todėl tinka istoriniams pastatams

Savybės

Alkidinės dervos glaistas vandens pagrinduPagrindinė medžiaga

350 g, 1200 g plastikinė tūbelėPakuotė/indų talpa

BaltasSpalvos

Vėsiai, bet ne šaltai.
Nepraimtoje pakuotėje galioja ne mažiau kaip 1 metus.

Laikymas

■ Tankis: apie 1,8 g/cm3 Techniniai 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

Gruntuoti medienos ir metalo paviršiai, apkrovą išlaikantys seni dažų sluoksiai ir tvirti, gruntuoti, ne
šarminiai tinko paviršiai. Išorės medienai naudojamas tik poroms užpildyti arba mažiems defektams
pataisyti. Pagal BFS atmeną Nr. 18 ant medinių konstrukcijų išorėje (atmosferos veiksnių veikiamų
paviršių) neleidžiama atlikti viso paviršiaus glaistymo darbų. Ant metalo paviršių išorėje galimi tik
nedideli defektų pataisymai. Ant tinkuotų paviršių naudojamas tik vidaus darbams. 

Tinkami pagrindai
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Pagrindas turi būti švarus, sausas ir išlaikantis apkrovą. Medienos, metalo ir nutinkuotus paviršius
gruntuoti. Apkrovą išlaikančius senų dažų sluoksnius nušlifuoti iki matiškumo.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas Gruntavimas

Nepadengta mediena
– viduje
– išorėje

Capacryl PU-Vorlack
Capacryl HolzschutzGrund

Apkrovą išlaikantys seni emalinių
dažų sluoksniai Capacryl Haftprimer

Geležis, plienas Capalac AllGrund

Tinkuoti paviršiai Caparol OptiGrund E.L.F.

Dengimas:
Paviršius arba pažeistas vietas nerūdijančio plieno glaistymo mentele nuglaisyti kartą arba keletą
kartų, per vieną darbo ciklą šlapiojo sluoksnio storis negali viršyti 1000 µm. Išdžiūvus, jei reikia,
nušlifuoti. Padengti tarpinį sluoksnį.

Dengimo būdas

Apie 900 g/m2, kai šlapiojo sluoksnio storis 500 µm. Pateikiamos tik apytikslės sąnaudos, nes jos gali
ženkliai skirtis priklausomai nuo pagrindo. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Dengimo sąlygos

Kai temperatūra +20 °C, o santykinis oro drėgnumas 60 %, priklausomai nuo sluoksnio storio, gali būti
šlifuojama po 1–3 valandų. Po 3–5 valandų galima dengti vandeniu skiedžiamais emaliniais dažais, po
8–10 valandų galima dengti alkidinės dervos emalėmis ar laku, kurių sudėtyje yra tirpiklių.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Nuorodos

Saugoti vaikams neprieinamose vietose. Patekus į akis, iš karto plauti dideliu kiekiu vandens. Neišpilti į
kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę.
Sudėtyje yra 2-butanono oksimo – gali sukelti alerginę reakciją.
Išsamesnė informacija saugos duomenų lape.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandens
pagrindo dažai, sukietėjusios atliekos sutvarkomos kaip sukietėję dažai arba kaip buitinės atliekos.

Atliekų tvarkymas

Produktui LOJ direktyva netaikoma.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-DF02Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į „Caparol″ atstovus, kurie,
atsižvelgę į konkrečią situaciją, suteiks profesionalią konsultaciją.

Techninė konsultacija

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

Klientų aptarnavimo centras
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