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Capalac Aqua Metallschutz
Лак для захисту металу на дисперсійній основі для
ґрунтувального, проміжного та фінішного покриття зовні та
всередині. Антикорозійний захист для сталі та оцинкованої
сталі відповідно до стандарту DIN EN ISO 12944-6.

Опис продукту

Ґрунтувальне, проміжне та фінішне покриття (однокомпонентна система) для захисту та
оформлення частин будівель зі заліза, сталі, цинку, оцинкованої сталі, алюмінію та міді
всередині та зовні будівлі.

Сфера застосування

Антикорозійний захист для заліза і сталі.

Не використовувати для покриття анодованого алюмінію та покрівельних покриттів.

■ чудова адгезія
■ висока здатність покриття на поверхнях і краях будівельних конструкцій
■ довготривалий захист завдяки хорошій стійкості до атмосферних впливів
■ ґрунтувальне, проміжне і фінішне покриття з однієї банки (однокомпонентна система)
■ акт випробувань для категорії корозійної активності до С 4 на сталі і C 4 H на оцинкованій

сталі за стандартом DIN EN ISO 12944, частина 6
■ завдяки ColorExpress доступна широка палітра кольорів
■ придатний для системи DGNB, критерій ENV 1.2 (2012): QS1, QS2; QS3; QS4

Властивості

Полімерна дисперсіяВ’яжуче

■ Біла:  750 мл; 2,5 л; 10 л;Упаковка/Розмір тари

 

■ ColorExpress: 700 мл; 2,4 л; 9,6 л;

■ Стандарт:
біла

■ ColorExpress:
З допомогою ColorExpress-Stationen доступна широка палітра кольорів. 

Колірні відтінки
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Стійкість колірного відтінку відповідно до BFS-Merkblatt Nr. 26:
В'яжуче: Клас А
Пигментація: Група 1-3 в залежності від відтінку

Шовковисто-матовийСтупінь глянцю

У прохолодному місці.
Упаковку зберігати щільно закритою.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,3 г/см3 Технічна характеристика

внутр 1 внутр 2 внутр 3 зовн 1 зовн 2

 +   +   +   +   + 

(–) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Залізо, сталь, цинк, алюміній, мідь, старі покриття зі здатністю до навантаженьПридатні основи

Основа повинна бути чистою, зі здатністю до навантажень, сухою та вільною від розділяючих
речовин. Не призначений для покриття анодованогоалюмінію та покрівель! На поверхні з
покриттям обов’язково нанести пробний шар і перевірити адгезію. Це особливо стосується
порошкових покриттів та Coil-Coating.

Залізо, сталь:Підготовка основи

Підготувати до ступеня чистоти SA 2 ½ (абразивно-струменеве очищення) відповідно до
стандарту DIN EN ISO 12944-4. При незначних пошкодженнях корозією (наприклад, всередині
приміщень) без пошкоджень конденсатом  та без агресивних впливів також можливе ґрунтовне
машинне або ручне очищення до ступеня чистоти SТ3.

Цинк, оцинкована сталь:

Контактне очищення абразивним волокном та засобом Multistar, розведеним водою у
співвідношенні 1:5 або аміачною промивкою з ПАР чи піщано-струменева обробка відповідно
до BFS –Merkblatt №5.

Алюміній:

Контактне очищення абразивним волокном та засобом Multistar, розведеним водою у
співвідношенні 1:5. Зверніть увагу на BFS –Merkblatt №6.

Мідь:

Контактне очищення абразивним волокном та засобом  Multistar, розведеним водою у
співвідношенні 1:5.

Старі лакофарбові покриття:

Відшліфувати і/або підлужити старі покриття. Старі покриття без здатності до навантажень
видалити.

Вказівки щодо нанесення розпиленням:Метод нанесення

Розпилювач Діаметр сопла  Кут розпилення Тиск Вказівки

Airless 0,012 – 0,014 дюйми 40 - 60 ° 200 - 220 бар нерозбавлена

Caparol-
NAST
/Wagner
XVLP
FinishControl
5000 

Caparol NAST-
Frontend

(колір: синій)
 - 

Повна
кількість
повітря

10 % водою

Для відповідного нормам антикорозійного захисту надавати перевагу нанесенню розпиленням.
Товщину шару перевіряти вимірювачем товщини мокрої плівки, аби досягти необхідної товщини
сухого шару.     
На великих поверхнях при розпиленні не завжди вдається уникнути помутніння, наприклад,
через поділ поверхні на робочі сегменти.
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Основа Застосування Підготовка
основи

Ґрунтування Проміжне
покриття

Фінішне
покриття

Залізо, сталь всередині/зовні видалити іржу /
знежирити

Capalac Aqua
Metallschutz

у випадку
необхідності
Capalac Aqua
Metallschutz

Capalac Aqua
Metallschutz

Цинк всередині/зовні BFS Nr. 5

Алюміній всередині/зовні BFS №6

Мідь всередині/зовні
Multistar/
шліфувальна
губка

Старі  покриття
зі здатністю до
навантажень1)

всередині/зовні шліфувати /
обробити лугом

Підготувати і
заґрунтувати
ушкоджені
ділянки
відповідно
поверхні

Структура покриття

Вказівка: на порошкових покриттях, покриттях Coil-Coating та інших критичних основах потрібно спершу
провести пробне покриття та перевірку адгезії.

ПЗастосування:
Capalac Aqua Metallschutz можна наносити пензлем, валиком або розпилювачем. Перед
використанням добре перемішати. Для відповідного нормам антикорозійного захисту (див.
таблиці нижче/категорії корозійності) надавати перевагу  нанесенню розпиленням, аби
забезпечити належну товщину мокрого та сухого шарів.

Клейкі стрічки для обмеження покриття: 
Видалити клейкі стрічки перед поверхневою сушкою покриття. Інакше через високу товщину
шару суха плівка покриття на межі обклеєної площі піднімається. Використовуйте водостійкі
клейкі стрічки.
  
Корозійний захист сталі з допомогою Capalac Aqua Metallschutz:

Системи покриття для категорій корозивності до С2 Н, С3 Н, С4 М з посиланням на стандарт DIN
EN ISO 12944-4.

Підготовка поверхні: провести стуйну обробку до ступеню чистоти SA 2 ½  (стандарт DIN EN
ISO 12944-4).

Спосіб нанесення: безповітряне розпилення

№ Ґрунтувальне
покриття мкм1) Проміжне

покриття
мкм1) Фінішне

покриття мкм1) Разом 
мкм1)

Категорії корозійної активності

C22) C32) C4 4)

 L   M   H   L   M   H   L   M   H 

1 3) Capalac Aqua
Metallschutz 80  -   - 

Capalac
Aqua
Metallschutz

80 160  +   +   +   +   +   -   -   -   - 

2 3) Capalac Aqua
Metallschutz 80

Capalac
Aqua
Metallschutz

80
Capalac
Aqua
Metallschutz

80 240  +   +   +   +   +   +   +   +   - 

1) Необхідна товщина шару (тоіщина сухого шару)
2) Коментарі до категорій корозійної активності дивіться нижче
3) З актом випробувань згідно стандарту DIN EN ISO 12944 частина 6 для систем №1 und 2
4) Для категорії корозійної активності 4 використовувати High Capalac Dickschichtlack
+  придатна
-  не придатна
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Антикорозійний захист на оцинкованій сталі з Capacryl Metallschutz (дуплексна система):
Система покриття для категорії корзивності C2 H, C3 H, C4 H з посиланням на стандарт DIN EN
ISO 12944-5. 
Підготовка поверхні: Провести піщано-струменеву обробку (DIN EN ISO 12944-4).
Спосіб нанесення: безповітряне розпилення.

№ Ґрунтування мкм1) Проміжне
покриття мкм1) Фінішне

покриття мкм1) Разом
мкм1)

Категорії корозійної активності

C22) C32) C4

 L   M   H   L   M   H   L   M   H 

1 3) Capalac Aqua
Metallschutz 80  -   -  Capalac Aqua

Metallschutz 80 160  +   +   +   +   +   +   +   +   + 

1) Необхідна товщина сухого шару (товщина сухого шару)
2) Коментарі до категорій корозійної активності дивіться нижче
3) З актом випробувань згідно DIN EN ISO 12944 частина 6 для систем №1
+  придатна
-  не придатна

Пояснення
Категорії корозійної активності (див. DIN EN ISO 12944 частина 2)

Категорія/

Навантаженн
я

Приклади типових умов навколишнього середовища або навантаження в помірному
кліматі.

зовні всередині

C2 низьке Атмосфера з незначним забрудненням. В
основному сільські місцевості.

Неопалювані будівлі, де може виникати
конденсація, наприклад, склади, спортивні
зали.

C3 помірне

Міська та промислова атмосфера, помірне
забруднення діоксидом сірки.
Узбережжя з незначним вмістом солі в
повітрі.

Виробничі приміщення з високою вологістю і
незначним забрудненням повітря,
наприклад, системи виробництва харчової
продукції, мийки, пивоварні, молочні
комбінати.

C4 сильне Промислові райони і прибережні зони з
помірним вмістом солі в повітрі.

Хімічне устаткування, басейни, шлюпочні
елінги над морською водою.

Тривалість захисної дії

(див. стандарт DIN EN ISO 12944, частина 1 та 5)

Тривалість захисної дії є очікуваним часом служби системи покриття до першого ремонту.
Щодо зазначених періодів часу йдеться про емпіричні дані, які можуть допомогти замовникові
встановити програму ремонту відповідно до економічних критеріїв. 

Тривалість захисної дії не є гарантійним терміном!

Відрізок часу Тривалість захисної дії в роках

Low (L, короткий)  2–5

Middle (M, середній)  5–15

High (H, довгий)  більше 15

Коментарі до категорій корозійної активності дивіться нижче.

Витрата/Товщина шару:

Інструмент, що
використовуєтьс
я

Витрата/м2  Середня витрата/
м²

Середня товщина
мокрого шару

Середня товщина
сухого шару

Розпилювач бл. 200 - 250 мл бл. 220 мл бл. 200 мкм бл. 80 мкм

Витрата

Значення витрати - це орієнтовні дані, які можуть змінюватися в залежності від підстави і
властивостей. Точні значення витрати можна визначити тільки за допомогою попереднього
нанесення покриття.
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Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні:
мін. 8°C

Умови застосування

При 20 °C та 65 %
відносній вологості повітря

суха від "пилу" тверда на
дотик

готова до
наступного
покриття

повністю суха

години  4   8  24
бл. 10 днів кожні 
100 мкм товщини

сухого шару

Період висихання

При більш низьких температурах і високій вологості воздухавремя висихання відповідно
збільшується. 

ПІсля використання промити водою.Очищення інструментів

Примітки

Показання небезпеки / Рекомендації по техніці безпеки (на момент друку)Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Має токсичну дію на водні організми з  довгостроковими наслідками. Зберігати в недоступному
для дітей місці. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Використовуйте засоби
індивідуального захисту. При потраплянні на шкіру: Обережно промити великою кількістю води
з милом.

На утилізацію передавати тільки повністю порожні контейнери. Контейнери із залишками
віддавати в пункт збору старих лакофарбових покриттів.

Утилізація

Для категорії продуктів (кат. A / i): 140 г/л (2010). Цей продукт містить не більше 140 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-LW01Gis-код

Поліакрилова смола, діоксид титану, карбонат кальцію, фосфат цинку, мінеральні наповнювачі,
вода, ефірний спирт, глікольефір, добавки, консерванти (бензізотіазолінон, метілізотіазолінон)

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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