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Capalac Vorlack
Емаль для проміжних покриттів на деревині і ґрунтуваного
металу, для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Опис продукту

Матеріал для попереднього покриття дерев'яних і металевих поверхонь перед наступним
нанесенням високоякісних емалей. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Через типовий запах лаків
на основі смоли алкіду для великих площ в приміщенні рекомендується використання продукту

Сфера застосування

■ розчинники без запаху
■ чудова покривна здатність
■ висока наповнююча здатність 
■ висока стійкість 
■ чудові адгезійні властивості 
■ добре шліфується 
■ чудовий розлив
■ тиксотропне регулювання в'язкості, без крапель 
■ не містить свинцю та хроматів
■ швидко сохне 
■ колірний відтінок оптимально поєднується з білими емалями (Capalac)

Властивості

Алкідна смола з розчинниками без запаху.В’яжуче

Capalac Vorlack: 375 мл, 750 мл, 2,5 л, 10 л
Capalac mix Vorlack: 500 мл, 1 л, 2,5 л, 10 л

Упаковка/Розмір тари

Білий.

Тонується за допомогою додавання макс. 5% лаку Capalac Hochglanz Buntlack або в системі
Capalacmix приблизно в 18 000 колірних відтінків. При використанні колірних тонів зі слабкою
покривною здатністю, наприклад, червоного, помаранчевого, жовтого, рекомендується нанести
ґрунтуюче покриття відповідного колірного тону. Capalac Vorlack можна отримати в колірному
відтінку грунтувальної системи за допомогою тонувальної техніки Color Express.

Колірні відтінки

МатовийСтупінь глянцю

У прохолодному місці. У щільно закритій упаковці.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,5 г/см3 Технічна характеристика
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Застосування

Перед застосуванням необхідно добре перемішати.
Можна наносити щіткою, валиком або розпилювачем.

Вступ

Дерево, ґрунтований металПридатні основи

Дерев'яні і ґрунтовані металеві поверхні відшліфувати і очистити.Підготовка основи

Матеріал можна наносити щіткою або валиком, розпилювачем.
Матеріал готовий до застосування.

Вказівки щодо нанесення способом розпилення:

Метод нанесення

  Діаметр отвору  Тиск   Розбавлення Нагрівання
матеріалу

Airless/Aicoat-
TempSpray

0,009–
0,011 дюйми 180–200 бар

Без розбавлення
(в'язкість при
постачанні)

35 °C

Нанесення: Допускається розпилення матеріалу в консистенції при постачанні з нагріванням
(TempSpray) способами Airless та Aircoat.

Поверхня/Застосування Підготовка
поверхні 

Просочуван
ня 

Ґрунтуванн
я 

Проміжне
покриття

Фінішне
покриття

Дерево,
дерев.
матеріали   

внутр.
роботи

Відшліфува
ти – Capalac

Vorlack

Capalac Vorl
ack

Capalac
Weiß-або
Buntlacke

Дерев'яні
деталі   зовн. роботи BFS Nr. 18

Capalac
Holz-

Imprägniergr
und

Capalac
Vorlack

Залізо, сталь
 

внутр.
роботи

Видалити
іржу/
очистити

–

Capalac
AllGrund або
Rostschutzg
rund

зовн. роботи
Видалити
іржу /
очистити

–

2 x Capalac
AllGrund або
2 x
Rostschutzg
rund

Цинк  внутр.
роботи BFS Nr. 5 –

Disbon 481
EP-Uniprimer
або
Capalac
AllGrund

  зовн. роботи BFS Nr. 5 –

Disbon 481
EP-Uniprimer
або
2 x Capalac
AllGrund

Алюміній  внутр.
роботи BFS Nr. 6 – Capalac

AllGrund

  зовн. роботи BFS Nr. 6 – Capalac
AllGrund

Твердий
ПВХ

внутр. /
зовн. роботи BFS Nr. 22 – Capalac

AllGrund

Старі
покриття зі
здатністю до
навантажен
ь

внутр. /
зовн. роботи

відшліфуват
и 

Пошкоджені ділянки
підготувати і заґрунтувати
відповідно до типу
основви

Структура покриття

Вказівка: для порошкових покриттів і покриттів Coil-Coating, а також інших критичних поверхонь
спочатку обов'язково потрібно обробити пробну ділянку і перевірити адгезію.
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Витрата в мл/м2     Нанесення щіткою Нанесення валиком Розпилення 

У горизонтальному
положенні 80–100 70–90 90

У вертикальному
положенні 120 120 120

Витрата

Температура: Мін. + 5°C для матеріалу, навколишнього середовища та поверхні.Умови застосування

При 20 °C та відносній
вологості повітря 65%:
  

Поверхня суха від
пилу 

Поверхня суха на
дотик

Можна шліфувати і
наносити наступне
покриття щіткою

Години 2  4  бл. 12

Період висихання

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

Відразу після застосування промити інструменти уайт-спіритом або лаковим бензином.Очищення інструментів

Примітки

див. паспорт безпеки.Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати ємності щільно закритими в добре
провітрюваному місці. Зберігати далі від джерел загоряння - не курити біля матеріалу.
Не вдихати пар / аерозоль. Уникати потрапляння в очі і на шкіру.
Не допускати попадання в каналізацію / стічні води і в ґрунт.
При недостатній вентиляції використовувати засоби захисту дихальних шляхів. Застосовувати
тільки в добре провітрюваних приміщенях. При попаданні всередину не викликати блювоту.
Відразу звернутися до лікаря і показати упаковку або етикетку.
Містить 2-бутаноноксим: може викликати алергічні реакції.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Утилізувати тільки порожню упаковку. Рідкі матеріали здавати в пункт збору старих фарб і лаків,
затверділі залишки матеріалу утилізувати як будівельні відходи або як побутові відходи.

Утилізація

для даного продукту (кат. А/d): 300 г/л (2010). Цей продукт містить макс. 300 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-LL01Код продукту

Тел.: +38 044 379 06 91
E-Mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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