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Capalac Seidenmatt-Buntlack
Шовковисто-матова кольорова емаль на основі
поліуретанової алкідної смоли без запаху для зовнішніх і
внутрішніх робіт.

Опис продукту

Високоякісна будівельна емаль для нанесення шовковисто-матових, кольорових покриттів на
точні за розміром дерев'яні деталі, метал і твердий ПВХ, для зовнішніх і внутрішніх робіт, а
також для покриття радіаторів водного опалення, за винятком білих тонів.
Через виникнення типового запаху емалей на основі алкідної смоли для великих площ в
приміщенні ми рекомендуємо використовувати продукт Capacryl PU-Gloss.

Сфера застосування

■ не містить ароматичних вуглеводнів
■ дуже хороша стабільність кольору і глянцю
■ тривала життєздатність
■ утворює дуже стійке покриття
■ дуже хороша покривна здатність
■ висока стійкість до механічних пошкоджень
■ легко наноситься
■ швидко сохне
■ добре розтікається
■ стійка до побутових засобів очищення і до короткочасного впливу слабких кислот і лугів

Властивості

Поліуретанова алкідна смола, містить розчинники, не містить ароматичних вуглеводнів.В’яжуче

Стандартні відтінки:
125 мл, 375 мл, 750 мл, 2,5 л, 10 л
ColorExpress:
0,5 л, 1 л, 2,5 л, 10 л

Упаковка/Розмір тари

Білий, RAL 1021, RAL 3000, RAL 5002, RAL 5010, RAL 6002, RAL 6005, RAL 6011, RAL 7001, RAL
7016, RAL 7035, RAL 8011, RAL 8017, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9005, а також ефектні відтінки
RAL 9006 (білий алюміній) і RAL 9007 (сірий алюміній).
Може  тонуватись приблизно в 18 000 відтінків в системі ColorExpress (Capalac mix).
Увага!: На поверхні покриттів насичених і темних відтінків з часом може відбуватись стирання
пігменту - при необхідності нанести прозоре запечатуюче покриття продуктом Capalac
Kunstharz-Klarlack. Поверхні, покриті емаллю світлих тонів або білого кольору, можуть пожовтіти
через нестачу сонячного світла (УФ-випромінювання), тепла і хімічних впливів, наприклад, парів
аміаку, що виділяються з чистячих засобів, клею, фарб або герметиків. Таке пожовтіння типово
для даного матеріалу і не є його дефектом.

Стійкість колірного тону відповідно до інструкції BFS № 26:
В'яжуче: клас В
Пігментація: група 1-3 в залежності від колірного тону

Колірні відтінки

Шовковисто-матовийСтупінь глянцю

В прохолодному місці, в щільно закритих упаковках.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,0 – 1,2 г/см3  в залежності від колірного відтінкуТехнічна характеристика
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Застосування

Прогрунтоване і попередньо лаковане дерево, метал і твердий ПВХ.
Основа повинна бути чистою, сухою, зі здатністю до навантажень і розділяючих речовин.
Вологість дерева для точних за розміром дерев'яних деталей не повинна перевищувати 13%.

Придатні основи

Дерев'яні поверхні:
Дерев'яну поверхню відшліфувати у напрямку волокон, ретельно очистити, видалити виступаючі
речовини, наприклад, смолу і засмолки. Обламати гострі краї (див. Інструкцію BFS №18).

Залізо, сталь:
Підготувати залізні і сталеві поверхні до нормативного ступеню чистоти SA 2 1/2
(піщаноструменева обробка) або ST3 (машинним способом). DIN EN ISO 12944-4.

Цинк, твердий ПВХ
Аміачна промивка шліфувальним матеріалом відповідно до інструкції BFS № 5 і 22.

Алюміній (НЕ анодований):
Чистка нітророзчинником або фосфорною кислотою шліфувальним матеріалом відповідно до
інструкції BFS № 6.

Старі покриття:
Відшліфувати старі покриття. Покриття, що не володіють здатністю до навантажень, видалити.

Підготовка основи

Перед застосуванням ретельно перемішати.Підготовка матеріалу

Метод нанесення

Capalac Seidenmatt-Buntlack можна наносити пензлем, валиком або розпилювачем.
Наносити матеріал методом розпилення (Aircoat) в доставленої з заводу консистенції є
можливим тільки при нагріванні матеріалу (TermSpray).

Вказівки при нанесенні методом розпилення:

  Діаметр форсунки Тиск Розбавлення Нагрів металу
Aircoat-TermSpray* 0,009 – 0,011 дюйми 180-200 бар без розбавлення 35°С

Розпилення під
високим тиском

(тільки RAL 9006 та
9007)

1,6 мм 2,5 бар +10% Capalack
PU-Härter та при

необхідності
25-30% AF-

Verdünner; DIN 4
мм приблизно

45 сек.

20°С

* Не підходить для колірних тонів металік RAL 9006 и 9007.

Нанесення колірних тонів RAL 9006 і 9007:

Досягти оптично рівномірного покриття можна тільки способом розпилення, при цьому
необхідно використовувати техніку високого тиску. Але на великих суцільних поверхнях навіть
при застосуванні не завжди вдається уникнути появи розводів.
При нанесенні колірних тонів RAL 9006 і RAL 9007 різними методами (розпилення, нанесення
валиком або пензлем) можливе утворення неоднорідного за кольором покриття.
До лаку Capalac Hochglanz-Buntlack тонів RAL 9006 і RAL 9007 необхідно додавати 10%
поліуретанового затверджувача! Capalac Hochglanz-Buntlack стандартних відтінків RAL 9006 і
RAL 9007 являє собою спеціальний двокомпонентний лак.
Обов'язково необхідно дотримуватися вказівок з техніки безпеки, викладені в Технічній
інформації Capalac PU-Härter.

Структура покриття
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Основа Застосування Підготовка
поверхні

Просочування Ґрунтування Проміжне
покриття

Фінішне покриття

Дерево,
дерев'яні
матеріали

внутрішні роботи відшліфувати   -  Capalac Vorlack При необхідності
Capalac Seidenmatt-

Buntlack

2)Capalac Seidenmatt-
Buntlack

Дерев'яні
елементи

зовнішні роботи BFS № 18 Capalac Holz-
Imprägniergrund

Capalac Vorlack Capalac Seidenmatt-
Buntlack

Залізо, сталь внутрішні роботи видалити іржу/
очистити

 -  Capalac AllGrund При необхідності
Capalac Seidenmatt-

Buntlack
  зовнішні роботи видалити іржу/

очистити
 -  2 х Capalac

AllGrund
Capalac Seidenmatt-

Buntlack
Цинк внутрішні роботи BFS № 5  -  Disbon 481EP-

Uniprimer або
Capalac AllGrund

При необхідності
Capalac Seidenmatt-

Buntlack
  зовнішні роботи BFS № 5  -  Disbon 481EP-

Uniprimer або 2 х
Capalac AllGrund

Capalac Seidenmatt-
Buntlack

Алюміній внутрішні роботи BFS № 6  -  Capalac AllGrund При необхідності
Capalac Seidenmatt-

Buntlack
  зовнішні роботи BFS № 6  -  Capalac AllGrund Capalac Seidenmatt-

Buntlack
Твердий ПВХ внутрішні/

зовнішні роботи
BFS № 22  -  Capalac AllGrund При необхідності

Capalac Seidenmatt-
Buntlack

Старі
покриття зі

здатністю до
навантажень

внутрішні/
зовнішні роботи

відшліфувати - 1) Capalac
AllGrund1)

При необхідності
Capalac Seidenmatt-

Buntlack

Pадіатори
без покриття

внутрішні роботи видалити іржу/
очистити

 -  Capalac AllGrund
до 100°С

Capalac3) 
Seidenmatt-Buntlack

 3)

Pадіатори із
заводським
покриттям

внутрішні роботи відшліфувати  -  Disbon 481EP-
Uniprimer

Capalac3) 
Seidenmatt-Buntlack  3)

1) Пошкоджені ділянки старих покриттів обробити в залежності від типу поверхні.
2) На покриттях насичених відтінків з часом можливе витирання пігменту. Необхідно прозоре запечатуюче
покриття.
3) На pадіатори опалення не наносити лак беілихвідтінків, так як існує можливість пожовтіння!
Увага!: для поверхонь з порошковим або Coll-Coating покриттям, а також для інших критичних поверхонь
перед початком робіт необхідно нанести пробне покриття і перевірити адгезію.

Щіткою Валиком Розпилення (Airless ) 
Витрата мл/м 2 /

шар
90-110 90-110 130

Витрата

Значення витрати є приблизними, вони можуть відрізнятися в залежності від властивостей
поверхні. Точна витратат визначається тільки за допомогою попереднього пробного нанесення.

Температура матеріалу, навколишнього середовища та основи:
Мін. 5° С

Умови застосування

При 20°С та відносній
вологості повітря 65%

Суха від пилу Суха на
дотик

Нанесення
наступного

покриття щіткою

Нанесення
наступного

покриття методом
розпилення

Години  4  8-10 24 8-16

Період висихання

При більш низькій температурі і більш високій вологості повітря і більшій кількості нанесеного
продукту час висихання збільшується.
Для відтінків RAL 9006 і RAL 9007 потрібно застосування затверджувача Capalac PU-Härter, щоб
компенсувати уповільнення висихання цих відтінків.
Обов'язково необхідно дотримуватися вказівок з техніки безпеки, викладені в Технічній
інформації Capalac PU-Härter № 093.

Відразу після застосування промити уайт-спіритом.Очищення інструментів
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Примітки

■ Повторний контакт може привести до сухості і утворення тріщин на шкірі.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Щільно закриті ємності зберігати в добре провітрюваному місці.
■ Тримати подалі від джерел займання - не курити.
■ Не вдихати пар / аерозоль.
■ Уникати потрапляння в очі і на шкіру.
■ Не допускати попадання в каналізацію / стічні води або в ґрунт.
■ При недостатній вентиляції використовувати респіратор.
■ Застосовувати тільки в добре провітрюваних областях.
■ При попаданні в шлунок не викликати блювоту.
■ Відразу ж звернутися до лікаря і показати йому упаковку або етикетку.
■ Містить кобальткарбоксілат, 2-бутаноноксім - може викликати алергічні реакції.
■ Детальна інформація: див. паспорт безпеки.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

На повторну переробку здавати тільки очищені від залишків матеріалу ємності. Ємності із
залишками матеріалу здавати в пункти утилізації старих лакофарбових матеріалів.

Утилізація

Для категорії продуктів (категорія А/d): 300 г/л (2010 р). Даний продукт містить макс. 300 г/л
ЛОС.
Вміст ЛОС в суміші Capalac Hochglanz-Buntlack відтінків RAL 9006 і RAL 9007 і PU-Härter
оцінюється наступним чином:
Встановлене ЄС гранично допустиме значення ЛОС даного продукту з додаванням 10% PU-
Härter: (категорія A/j) 500 г/л (2010). Даний продукт містить макс. 500 г/л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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