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Capacryl Heizkörper-Lack
Водорозчинна глянцева акрилова емаль для радіаторів
водного опалення низького тиску.

Опис продукту

Для нанесення високоякісних глянцевих покриттів на радіатори водного опалення.Сфера застосування

■ розбавляється водою
■ зі слабким запахом
■ жаростійкий до 120°С
■ висока стійкість до пожовтіння на радіаторах водного опалення при температурі <60°С
■ еластичний
■ чудова покривна здатність поверхні і країв
■ стійкий до побутових миючих засобів
■ швидко сохне

Властивості

Акрилова дисперсія.В’яжуче

750 мл
2,5 л

Упаковка/Розмір тари

Білий.

Кольорове покриття радіаторів водного опалення проводиться за допомогою емалі
CapacrylHaus-Lack 2000

Увага!: Поверхні, покриті емаллю світлих тонів або білого кольору, можуть пожовтіти через
нестачу сонячного світла (УФ-випромінювання) і хімічних впливів, наприклад, парів аміаку, що
виділяються з миючих засобів, клею, фарб або герметиків. Таке пожовтіння типове для даного
матеріалу і не являється дефектом.

Колірні відтінки

ГлянцеваСтупінь глянцю

В прохладному місці при температурі від +5°С до + 20°С.
Ємності зберігати щільно закритими.
Термін зберігання в оригінальній упаковці 12 місяців.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,2 г/см3 . Технічна характеристика

Застосування

Заґрунтовані або лаковані радіатори вного опалення і труби.
Поверхня повинна бути чистою, сухою, без розділяючих речовин.

Придатні основи

Батареї без покриття:
Ретельно очистити металеву поверхню. Ділянки з іржею підготувати до нормативного стану SA 2
½ (струменева обробка) або ST3 (машинна обробка) згідно до DIN EN ISO 12 944-4.

Підготовка основи
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Батареї з заводським покриттям:
Відшліфувати і почистити.

Батареї зі старим покриттям:
Відшліфувати старі покриття. Покриття, що не володіють здатністю до навантажень, видалити.

Capacryl Heizkörper-Lack можна наносити пензлем, валиком або розпилювачем.Метод нанесення

Вказівки для розпилення:

  Ø розпилювача    Тиск
розпилення 

Тиск повітря Розбавлення

Airless 0,011 – 0,015 дюйми    200 бар  -  макс. 5%
Airmix/Aircode  0,011дюйми   120 бар 2,5 бар в'язкість продукту

при постачанні
Finecoat 1,8 – 2,2 мм -  бл. 0,5 бар макс. 5%
Високий тиск 2,0 – 2,5 мм -  5,0 бар макс. 5%

 Поверхня   Застосування   Підготовка
поверхні

Ґрунтування Проміжне
покриття   

Фінішне
покриття

Батареї та
труби без
покриття

внутрішнє видалення іржі/
очищення

Capalac
AllGrund

Capacryl
Heizkörper-
Lack1)

Capacryl
Heizkörper-
Lack1)

Батареї із
заводським
покриттям

внутрішнє шліфування/
очищення

Disbon 481 EP-
Uniprimer

---

Батареї зі
старим
покриттям, що
володіють
здатністю до
наванатажень

внутрішнє шліфування/
очищення 2)

CapacrylHeizkö
rper-Lack

---

Структура покриття

1) Кольорові покриття наносити лаком CapacrylHaus-Lack 2000.
2) Дефекти в старих покриттях обробити у відповідності до типу поверхні та заґрунтувати

ПЗастосування: Продукт Capacryl Heizkörper-Lack може наноситись щіткою, валиком або
розпилювачем.
Перед застосуванням ретельно перемішайте вміст упаковки і при необхідності розбавте
максимум з 5% води.

бл. 100 – 130 мл/м2 на сшар.Витрата

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

Температура матеріалу, циркуляційного повітря і поверхні:
Мінімум 5 °

Умови застосування

При 20° С та відносній
вологості повітря 65%

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 шкіру відразу ретельно промити водою.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію, стічні води і в ґрунт.
■ Додаткову інформацію див. в паспорті безпеки.
■ Паспорт безпеки за запитом для професійних користувачів.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Для утилізації підходять тільки порожні ємності. Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи
фарб на водній основі, а висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутові відходи.

Утилізація

Для категорії продуктів (кат. А/i): 140 г/л (2010). Цей продукт містить макс. 110 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС
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M-LW01Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

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

Тел.: +38 044 379 06 91
e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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