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Capacryl Fenster-Lack
Водорозчинний акриловий лак для вікон, для зовнішніх і
внутрішніх робіт.

Опис продукту

Для нанесення глянцевих екологічно безпечних лакових покриттів на вікна та двері. Для
зовнішніх і внутрішніх робіт.

Сфера застосування

■ розбавляється водою
■ екологічно чистий
■ зі слабким запахом
■ чудова покривна здатність поверхні і країв
■ еластичний
■ стійкий до побутових миючих засобів для вікон
■ здатний до дифузії

Властивості

Акрилова дисперсіяВ’яжуче

750 мл, 2,5 лУпаковка/Розмір тари

Білий.Колірні відтінки

Стійкість колрірного відтінку згідно пам'ятці BFS № 26:
В'яжуче: клас А
Пігментування: група 1

ГлянцеваСтупінь глянцю

У прохолодному місці, але не на морозі.
Термін зберігання в оригінальній та щільно закритій упаковці 12 місяців.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,2 г/см3Технічна характеристика

Застосування

Ґрунтовані вікна і двері, а також ґрунтований твердий ПВХ і старі покриття, що володіють
здатністю до навантажень.
Поверхня повинна бути чистою, сухою, мати здатність до навантажень.
Вологість точних за розміром дерев'яних елементів не повинна перевищувати 13%.

Придатні основи

Дерев'яні елементи
Відшліфувати дерев'яну поверхню у напрямку волокон, ретельно очистити і видалити виступаючі
речовини, наприклад, смолу. Відламати гострі краї (див. Інструкцію BFS № 18).

Підготовка основи

Твердий ПВХ
Промити аміачними засобами з використанням абразивного матеріалу відповідно до інструкції
BFS № 5 і 22.
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Старі покриття
Відшліфувати старі покриття. Покриття, що не володіють здатністю до навантажень, видалити.

Пензлем, валиком або розпилювачем.
Перед застосуванням ретельно перемішати і при необхідності розбавити водою (максимально
5%)

Метод нанесення

Ø розпилювача Тиск
розпилювання

Тиск повітря Розбавлення

Airless 0,011 – 0,015
дюйми

200 бар - макс. 5%

Airmix/Aircode 0,011 – 0,015
дюйми

120 бар 2,5 бар в'язкість продукту при
постачанні

Finecoat 1,8 – 2,2 мм - бл. 0,5 бар макс. 5%

Высокое
Високий тиск

2,0 – 2,5 мм - 5,0 бар макс. 5%

Поверхня Застосув
ання

Підготовка
поверхні

Просочу
вання

Ґрунтування Проміжне
покриття

Фінішне
покриття

Дерево,
дерев'яні
матеріали

внутрішнє шліфуванн
я/очищення

--- Capacryl
Holzschutz-Grund

або Capacryl
Holz-IsoGrund1)

При необхідності
Capacryl Fenster-

Lack

Capacryl
Fenster-LackДерево зовнішнє BFS № 18

очищення
Capacryl

Holzschut
z-Grund

Capacryl
Holzschutz-Grund

або Capacryl
Holz-IsoGrund1)

Capacryl Fenster-
Lack*

Твердий ПВХ внутрішнє/
зовнішнє

BFS № 22 --- Capacryl
Haftprimer

---

Старі
покриття, що

володіють
здатністю до
навантажень

внутрішнє/
зовнішнє

шліфуванн
я

---2) Capacryl
Haftprimer2)

---

Структура покриття

* На точні за розміром дерев'яні деталі необхідно нанести подвійне проміжне покриття
відповідно до інструкції BFS № 18.

1) На дерев'яні поверхні з вмістом водорозчинних барвників завжди наносити Capacryl Holz-
IsoGrund, на задирки - 2 шари.
2) Дефекти в старих покриттях обробити відповідно до типу поверхні і заґрунтувати.

Вказівки: на порошкових покриттях, покриттях Coll-Coating та інших критичних поверхнях
попередньо обробити пробну ділянку і перевірити адгезію.

бл. 100 – 130 мл/м2  на шарВитрата

Витрата залежить від властивостей оброблюваної поверхні.
Точна витрата визначається при пробному нанесенні.

Нижня тепературна межа при нанесенні покриття:
+ 8 oС для матеріалу, поверхні та навколишнього середовища

Умови застосування
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При 20оС та 65%
відносній вологості

повітря

Поверхня суха «від
пилу»

На поверхню можна
наносити наступне

покриття

Поверхня повністю
суха

час 1 – 2 години 10 – 12 годин 48 годин

Період висихання

При більш низькій температурі і більш високій вологості повітря час висихання збільшується.

Після застосування інструменти промити водою.Очищення інструментів

Примітки

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Не вдихати туман при розпилюванні.
■ Забезпечити хорошу вентиляцію під час і після застосування.
■ При потраплянні в очі і на шкіру відразу ретельно промити водою.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію, стічні води і в ґрунт.
■ Більш точні відомості Ви знайдете в паспорті безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Для утилізації тільки порожні ємності.
Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи фарб на водній основі.
Bисохлі залишки матеріалу утилізувати як затверділі фарби або як побутове сміття.

Утилізація

Для даного продукту (категорія A/d): 130 г/л (2010). Даний продукт містить макс. 120 г/л ЛОСГраничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Відповідно до директиви VdL-RL01:
Поліакрилатна смола, діоксид титану, силікати, вода, ефір гліколю, гліколь, добавки,
консерванти.

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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