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Capalac PU-Härter
Добавка для алкідних емалей для прискорення висихання і
підвищення стійкості до хімічних і механічних навантажень.

Опис продукту

Для будь-яких лаків на основі алкідної смоли, крім водно-емульсійних алкідних лаків, у якості
добавки 5-15 мас.%. Для міцних і твердих внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Спеціально для
прискорення часу висихання лаку Capalac SolidGold і в якості затверджувача для лаків Capalac
EffektLack Hochgalz-Buntlack і Seidenmatt-Buntlack колірних тонів RAL 9006 і 9007.

Сфера застосування

■ прискорює процес висихання до 40% 
■ підвищує стійкість до хімічних та механічних навантажень

Властивості

ІзоціанатВ’яжуче

500 мл, 1 лУпаковка/Розмір тари

У сухому, прохолодному місці, але не на морозі. Ємність зберігати щільно закритою.Зберігання

■ Щільність: бл. 0.98 г/см3 Технічна характеристика

Добавка безбарвна, в залежності від доданої кількості трохи знижується покривна здатність і
в'язкість матеріалу. У шовковисто-матових і шовковисто-глянцевих лаків трохи підвищується
ступінь глянцю. Продукт призначений тільки для професійного застосування!

Вказівки

Застосування

Для нанесення пензлем або валиком додати 5-10 мас.% в залежності від бажаного ефекту
прискорення процесу  висихання і кінцевого результату і ретельно перемішати з лаком на основі
алкідної смоли. При розпилюванні додати максимум 15 мас.%.

Підготовка основи

Увага: не додавати більше 15 мас.%!
У лак Capalac Dickschichtlack не більше 5 мас.%!

При 20°C час застосування становить 8 годин.
Увага: закінчення часу нанесення непомітне на продукті.

Тривалість обробки

Прискорення процесу висихання:
При температурі + 20°C і відносній вологості повітря 65%.
Час висихання зменшується в залежності від доданого кількості на кількість відсотків від
зазначеного часу висихання продукту:
При додаванні 5 мас.% приблизно на 20%.
При додаванні 10 мас.% приблизно на 30%.
При додаванні 15 мас.% приблизно на 40%.

Період висихання
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Примітки

Продукт призначений тільки для промислового застосування!
Містить ксилол (суміш ізомерів).
Займистий.
Шкідливо для здоров'я при вдиханні та попаданні на шкіру. Викликає подразнення шкіри.
Повторний контакт може привести до сухості шкіри і появи тріщин на шкірі.
Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати ємності в добре провітрюваному місці.
Зберігати подалі від продуктів харчування, напоїв і кормів.
Уникати потрапляння в очі. При роботі надягати відповідні захисні рукавички і одяг.
Застосовувати тільки в добре провітрюваних областях. У разі ковтання не викликати блювоту.
Відразу звернутися до лікаря і показати упаковку або даний паспорт безпеки.
Може викликати алергічні реакції.
Необхідно дотримуватися вказівок виробника (див. паспорт безпеки).
Рідкий продукт може викликати подразнення шкіри і дихальних шляхів, викликати алергічну
реакцію і алергічні реакції.
Під час і після застосування необхідно забезпечити постійний доступ свіжого повітря.
Не вдихати пари. При розпилюванні надягати захисну маску.
Не можна працювати з цим матеріалом людям, що страждають на алергію і хронічними
захворюваннями органів дихання. Див. в паспорті безпеки.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Утилізуються тільки порожні ємності з затверділими залишками продукту. Незатверділі залишки
матеріалу здавати в пункти збору старих лаків.

Утилізація

для даного продукту (кат. А/j): 500 г/л. 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

 

Технічна інформація 093 · Видання: October 2017
Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не
звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації .  ДП "Капарол Україна" вул.

Алма-Атинська, 35-а · м. Київ · 02092 · Тел. +380 44 379 06 91 · E-Mail: info@caparol.ua · Інтернет-сторінка www.caparol.ua


