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Capalac Kunstharz-Klarlack
glänzend, seidenmatt
Прозорий фінішний лак без запаху.

Опис продукту

Для внутрішніх робіт:
Для покриття необроблених та лакованих кольорових дерев'яних поверхонь. У якості прозорого
покриття для заліза, сталі, міді та алюмінію (не анодованого).
Увага: відсутність корозії та окислення!

Для зовнішніх робіт: 
Для додаткового прозорого покриття на лакованих та фарбованих кольорових поверхнях, також
стабільних за формою дерев'яних поверхнях. 

Для внутрішніх та зовнішніх робіт:
Для додаткового прозорого покриття на підходящих лакофарбових поверхнях (Capalac
Dickschichtlack Glimmer) для посилення стійкості до механічного навантаження на поверхню,
очищення, стійкості до погодних умов. Через типовий запах алкідної смоли, для великої площі
покриття всередині приміщень рекомендується Capadur Parkett und SiegelLack.

Сфера застосування

■ без запаху
■ легкий при нанесенні
■ універсальний у застосуванні
■ стійкий до побутових миючих засобів, кислот та лугів.

Властивості

Алкідна смола, без розчинників, без запаху.В’яжуче

375 мл, 750 мл, 2,5 лУпаковка/Розмір тари

Прозорий.

Через злегка жовтуватий відтінок алкідної смоли на білих та кольорових поверхнях виникає
невелика зміна кольору.

Колірні відтінки

Глянцевий, шовковисто-матовий.Ступінь глянцю

В прохолодному та сухому місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: бл. 0,91 г/см3 Технічна характеристика
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Застосування

Пофарбовані та нефарбовані дерев'яні деталі всередині приміщень.Придатні основи

Залізо, сталь, алюміній та мідь всередині приміщень без ризику окислення та появи іржі.
Лесовані та лаковані будівельні деталі з несучою здатністю зовні приміщень (не як прозоре
покриття деревини для зовнішнього застосування, так як не має захисту від УФ-променів).

Алкідні лаки та Capalac Dickschichtlack для зовнішнього та внутрішнього застосування. Не для
покриття паркету.

Основа повинна бути чистою, сухою, вільною від розділяючих речовин та мати хорошу здатність
до навантажень.

Вміст вологи в деревині не повинен перевищувати для листяної деревини 12%, а для хвойної
15%.

Дерев'яні будівельні матеріали:
Дерев'яні поверхні відшліфувати в напрямку волокон та ретельно очистити від залишків
деревної смоли. 

Підготовка основи

Металеві поверхні всередині приміщень:
Залізо, сталь, мідь та алюміній очистити від іржі та продуктів окислення та очистити
розчинником.

Лакові покриття:
Зашліфувати штучним абразивним волокном та очистити.

Інформація по нанесенню розпиленням:Метод нанесення

Діаметр сопла Тиск Розбавлення Нагрів матеріалу

Aircoat-TempSpray 0,009–0,011  180–200 бар – 35 °C

Застосування:
Capalac Kunstharz-Klarlack можна наносити щіткою, валиком та розпиленням. Capalac Kunstharz-
Klarlack постачається готовим до застосування. Розпилення матеріалу можливе при тій
консистенції, у якій він постачається після нагріву матеріалу (TempSpray).

Структура покриття

Основа Застос
ування

Підготовка
основи

Просочування Ґрунтувальне
покриття

Проміжне покриття Фінішне
покриття

Дерево, дерев'яні
вироби

всеред
ині очистити – Capalac

Kunstharz-Klarlack

за потребою
Capalac Kunstharz-Klarlack

Capalac
Kunstharz-Klarlack

Дерев'яні будівельні
матеріали зовні Технічна

інформація №18
Capalac
Holz-Imprägniergrund

Capadur UniversalLasur
або
F7-LangzeitLasur
затонована

1–2 x Capadur
UniversalLasur ili
F7-LangzeitLasur
затонована1)

Залізо, сталь, мідь,
алюміній

всеред
ині

відшліфувати,
очистити – Capalac

Kunstharz-Klarlack –

Лаки та алкідні смоли,
Capalac Dickschichtlack

всеред
ині/
зовні

очистити –2) – –

1) Лазур повинна мати достатній ступінь захисту від УФ-проміння. Capalac Kunstharz-Klarlack не являється захистом від УФ-променів, а тільки
прозорим покриттям.

2) Пошкоджені місця в старих покриттях додатково загрунтувати.
Увага: На порошкових покриттях потрібно провести пробне покриття для перевірки адгезії.

Щітка / валик Розпилення

Витрата мл/м2 /на шар 80–100 140

Витрата

Витрата являється орієнтовною величиною, що залежить від типу та стану поверхні. Точну
витрату можна дізнатись з допомогою пробного нанесення.

Температура матеріалу, основи та повітря:
мін. 5 °C

Умови застосування
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При 20 °C та 65 % відносній
вологості повітря

суха поверхня суха на
дотик

готова до
слідуючого
покриття

готова до
слідуючого
розпилення

через годин 4  8  16 12

Період висихання

При більш низькій температурі та високій вологості повітря час висихання відповідно
збільшується.

Після використання промити розчинником.Очищення інструментів

Примітки

Глянцевий:
Займиста рідина та пар. Повторний контакт може визивати сухість та тріскання шкіри. Зберігати
в недоступному для дітей місці. Зберігати подалі від джерел тепла/іскор/відкритого вогню/
гарячих поверхонь. Не курити. Не вдихати аерозоль. Не допускати потрапляння у очі, на шкіру
та одяг. Використовуйте тільки на відкритому повітрі або у приміщенні з хорошою вентиляцією.
ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: прополоскати рот. Не викликати рвоту. Містить бутаноноксим - може
викикати алергічну реакцію.

Шовковисто-матовий:
Зберігати в недоступном для дітей місці. Не курити. Не вдихати аерозоль. Не допускати
потрапляння у очі, на шкіру та одяг. Використовуйте тільки на відкритому повітрі або у
приміщенні з хорошою вентиляцією. ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: прополоскати рот. Не викликати
рвоту. Містить бутаноноксим - може викикати алергічну реакцію.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

В утилізацію віддавати тільки порожні ємкості. Ємкості із залишками фарби та лаку віддавати в
пункт збору старих фарб.

Утилізація

Дана категорія продуктів: A(i), 400 г/л (2010); Даний продукт містить: макс. 400 г/лГраничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-KH02Код продукту

Дивіться паспорт безпеки.Детальні вказівки

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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