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Capacryl Effektlack
Водорозчинна емаль з ефектом перлів для створення
виключного ефекту, для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Опис продукту

Для нанесення високоякісних проміжних і фінішних емалевих покриттів шляхом безповітряного
розпилення з м’яким ефектом перлів, для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Сфера застосування

■ водорозчинна
■ слабкий запах
■ не злипається
■ висока стійкість до подряпин і ударів
■ стійка до звичайних побутових миючих засобів
■ емаль з ефектом перлів

Властивості

Акрилова дисперсіяВ’яжуче

■ Стандартний відтінок: прибл. RAL 9006 Білий алюміній  
2,5 л та 10 л

■ ColorExpress:
Стандартний колірний відтінок прибл. RAL 9006 Білий алюміній у вищезазначених розмірах
тари є основою для тонування у системі ColorExpress

Упаковка/Розмір тари

■ Стандартний відтінок: прибл. RAL 9006
■ ColorExpress: За допомогою системи ColorExpress (Capamix) можуть створюватися кольори

RAL з перлинним блиском і кольори DB та численні колірні тони з інших колекцій.

Стійкість колірного тону згідно з Інструкцією Федерального комітету з фарб і захисту
цінностей (BFS) №26:
В'яжуче: клас А
Пігментація: група 1-3 залежно від колірного тону

Колірні відтінки

■ шовковисто-матовийСтупінь глянцю

Зберігати в прохолодному, захищеному від морозу місці.Зберігання

Зберігати у оригінальній щільно закритій упаковці впродовж 12 місяців.

■ Щільність: бл. 1,0 - 1,3 г/см³Технічна 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
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Застосування

Ґрунтовані недеформовані дерев’яні будівельні конструкції. Ґрунтований метал та інші поверхні
стабільних за формою будівельних матеріалів. Основа повинна бути чистою, здатною до
навантаження, сухою і не містити розділюючих речовин. Вологість деревини не повинна
перевищувати 12%.

Придатні основи

Дерев’яні будівельні конструкції:Підготовка основи

Дерев’яні поверхні відшліфувати у напрямку волокон, ретельно почистити і видалити виступаючі
частини деревини, такі як смола і засмолки. Збити гострі кромки (див. також Інструкцію BFS
№ 18). 

Залізо, сталь:
Підготувати залізо і сталь до стандартного ступеня чистоти SA 2 ½ (піщано-струменева обробка)
або ST3 (машинним способом) згідно з DIN EN ISO 12944-4.

Цинк, твердий ПВХ:
Шліфувальне чищення абразивним волокном і матеріалом Multistar, розбавленим водою у
співвідношенні 1:5, або аміачною змочувальною промивкою зі шліфувальним листом на липучці
згідно з BFS № 5.

Алюміній, мідь:
Шліфувальне чищення абразивним волокном і матеріалом Multistar, розбавленим водою у
співвідношенні 1:5. Дотримуватися вказівок Інструкції BFS № 6.

Старі покриття:

Старі покриття відшліфувати і/або зняти лугом. Старі покриття без здатності до навантажень
видалити.

Вказівки з нанесення розпиленням:Метод нанесення

Діаметр сопла Тиск розпилення Тиск повітря Розбавлення

Airless 0,010 – 0,012 дюйми 180 - 200 бар –  - 

Airmix/Aircoat 0,008 – 0,012 дюйми 120 бар 2,0 бар  - 

Нанесення:
Матеріал Capacryl Effektlack можна наносити лише безповітряним розпиленням або
комбінованим розпиленням Aircoat/Airmix. Дані в таблиці можуть відрізнятися залежно від
виробника і типу пристрою. На великі площі, особливо зовні, покриття потрібно розпилювати
вологе на вологе або розділити поверхню на менші ділянки і обмежити їх.

Вказівка:

Загалом нанесення емалей з ефектом на великі площі без наростів є професійною вимогою.

Однак, особливо на фасадах при наявності кількох шарів риштування, при змінних погодних
умовах навряд чи можливо досягти результату цілком без хвиль і наростів. З цими
відхиленнями, спричиненими умовами виконання робіт і умовами будівельного майданчика,
потрібно рахуватися на відміну від промислового нанесення покриття. Рекомендується вказати 
замовнику на ці обставини та, за необхідності, домовитися про нанесення покриття на пробну
поверхню.          
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Структура покриття

Поверхня Застосування Підготовка поверхні Просочування Ґрунтування Фінішне покриття

Деревина, дерев'яні
матеріали

всередині відшліфувати/очистити – Capacryl Holz-IsoGrund*

Capacryl Effektlack

Недеформовані дерев'яні
будівельні матеріали

зовні BFS Nr. 18 Capacryl Holzschutz-Grund Capacryl Holz-IsoGrund*

Залізо, сталь всередині видалити іржу/очистити – Capalac AllGrund

зовні видалити іржу/очистити – 2 x Capalac AllGrund

Цинк всередині/зовні BFS Nr. 5 – Capacryl Haftprimer

Алюміній/Мідь всередині/зовні BFS Nr. 6 – Capacryl Haftprimer

Старі поверхні зі здатністю
до навантажень

всередині/зовні відшліфувати

Місця пошкоджень
підготувати і проґрунтувати
в залежності від
відповідної поверхні 

Capacryl Haftprimer

*На деревину з вмістом водорозчинних знебарвлюваних речовин потрібно завжди наносити Capacryl Holz-IsoGrund, на сучки нанести 2 шари покриття.
Вказівка: При порошкових покриттях і покриттях, нанесених на рулонний листовий метал, а також інших критичних основах потрібно обов’язково
попередньо нанести покриття на пробну поверхню і перевірити зчеплення.
Непридатний матеріал для поверхонь анодованого алюмінію.

бл. 120 - 220 мл/м2/шар залежно від потрібної товщини шару. Не слід перевищувати товщину
вологого шару 200 мкм (витрата прибл. 220 мл/м2).
Наведені значення витрат є орієнтовними та можуть відрізнятися залежно від основи і її
характеристик. Точні значення витрат можна визначити лише після попереднього нанесення
пробного покриття.

Витрата

Температура матеріалу, навколишнього середовища і основи:Умови застосування

Не менше 8 ºС

При температурі 20 ºС та відносній
вологості повітря 65%

суха від "пилу" повністю суха

Через годин при товщині вологого
шару 200 мкм  2  48

Період висихання

При нижчих температурах і вищій відносній вологості повітря час висихання відповідно
збільшується.

Промити водою після використання.Очищення інструментів

Примітки

Зберігати у недоступному для дітей місці. При розпилюванні використовувати комбінований
фільтр А2/Р2. При виконанні шліфувальних робіт користуватися пиловим фільтром Р2. Під час
нанесення і висихання забезпечити добре провітрювання. Уникати вживання їжі, напоїв і куріння
під час використання емалі. При потраплянні в очі або на шкіру негайно ретельно промити
водою. Не допускати потрапляння до каналізації, водойм і на землю. Докладніша інформація:
див. паспорт безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Здавати на утилізацію лише спорожнену тару. Рідкі залишки матеріалу здавати до центру
збирання старих фарб/лаків, висохлі залишки матеріалу – утилізувати як будівельні відходи та
відходи від знесення будівель або як комунально-побутові тверді відходи чи побутове сміття.

Утилізація

для категорії продуктів (кат. А/d): 130 г/л (2010). Даний продукт міститьне більше 110 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-LW01Код продукту

Поліуретанова поліакрилова смола, титану діоксид, колірні пігменти, мінеральні наповнювачі,
вода, гліколі, глікольефір, добавки, консерванти (метил/бензізотіазолінон)

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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