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Capalac Vorstreichfarbe
Біла ґрунтувальна фарба без запаху, з чудовою покривною
здатністю. Застосовується для дерев'яних поверхонь і
ґрунтованого металу при проведенні внутрішніх і зовнішніх
робіт.

Опис продукту

Пігментоване матове ґрунтувальне покриття для точних і обмежено точних за розміром
дерев'яних деталей і проміжне покриття для металу та твердого ПВХ, для зовнішніх і внутрішніх
поверхонь.

Сфера застосування

■ не містить розчинників
■ проста в застосуванні
■ володіє чудовою покривною здатністю
■ не містить свинцю 
■ швидко сохне 
■ хороший розлив
■ короткотривала стійкість до слабких лугів та кислот 

Властивості

Алкідна смола, розчинники без запахуВ’яжуче

375 мл, 750 мл, 2.5 л, 10 лУпаковка/Розмір тари

БілийКолірні відтінки

МатовийСтупінь глянцю

У прохолодному місці, але не на морозі. Ємності зберігати щільно закритими.Зберігання

■ Щільність: бл. 1.47 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Дерево, ґрунтований цинк, сталь, алюміній і твердий ПВХ.
Не підходить для елоксованого алюмінію.
Поверхня повинна бути чистою, сухою, зі здатністю до навантажень та розділяючих речовин.
Вологість деревини для точних за розміром дерев'яних деталей не повинна перевищувати 13%,
для обмежено точних і неточних дерев'яних деталей - 15%.

Придатні основи

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

Підготовка основи

Сталь:
Підготувати сталеву поверхню до ступеня чистоти SA 2½ (струменевий обробка) або ST3
(машинна обробка) відповідно до норми DIN EN ISO 12944-4.

Цинк, твердий ПВХ:
Промити аміачними засобами з використанням абразивного матеріалу відповідно до інструкції
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BFS № 5 та 22.

Алюміній:
Промити нітророзчинником або миючими засобами з вмістом фосфорної кислоти з
використанням абразивного матеріалу відповідно до інструкції BFS № 6. 

Старі покриття:
Відшліфувати старі покриття. Покриття, що не мають здатності до навантажень, видалити.

Метод нанесення

Діаметр отвору
розпилювача  Тиск Розбавлення Температура

матеріалу

Airless/Aircoat
TempSpray 0.009 -0.0011 дюйми 180 - 200 бар В'язкость при

постачанні 35 °C

Нанесення матеріалу способом безповітряного нанесення Airless / Aircoat можливо в
консистенції при постачанні методом нагрівання матеріалу TempSpray.

Capalac Vorstreichfarbe наноситься валиком або щіткою.

Перед нанесенням ретельно перемішати та, при необхідності, розбавити матеріалами
CaparolAF-Verdünner (без запаху) або Kunstharz-Verdünner.

Структура покриття

Основа   
Застосува
ння

Підготовка основи Просочування Ґрунтування
Проміжне
покриття

Фінішне
покриття

Дерево, дерев'яні матеріали   внутр. шліфування —
Capalac
Vorstreichfarbe

Capalac
Vorstreich-farbe*

Capalac
Weiß- або
Buntlack

Дерев'яні будівельні
елементи 

зовн. BFS Data Sheet No. 18
Capalac Holz-Imprägniergrund або Capadur
ImprägnierLasur, clear

Capalac
Vorstreichfarbe

Сталь  внутр.
видалення іржі /
очищення

— Capalac AllGrund

зовн.
видалення іржі /
очищення

—
2x Capalac
AllGrund

Цинк  внутр. BFS Data Sheet No. 5 —
Disbon 481
EP-Uniprimer або
Capalac AllGrund

При
необхідності
Capalac
Vorstreich-farbe

зовн. BFS Data Sheet No. 5 —
Disbon 481
EP-Uniprimer або
Capalac AllGrund

Алюміній  внутр. BFS Data Sheet No. 6 — Capalac AllGrund

зовн. BFS Data Sheet No. 6 — Capalac AllGrund

Твердий ПВХ 
внутр. /
зовн.

BFS Data Sheet No. 22 — Capalac AllGrund

Старі покриття, що володіють
здатністю до навантажень 1)
 

внутр. /
зовн.

шліфування  —
Capalac
Vorstreichfarbe 1 ) 

* На точні за розміром дерев'яні елементи необхідно наносити подвійне проміжне покриття
відповідно до інструкції BFS № 12.

1) Дефекти в старому покритті необхідно попередньо обробити відповідно до типу поверхні.
Вказівка: на порошкових покриттях, покриттях Coil-Coating та інших критичних поверхнях
необхідно спочатку обробити пробну ділянку і перевірити адгезію.

Витрата в мл/м2 /
шар   Нанесення щіткою

Нанесення
валиком 

Розпилення
(Airless)

                             80 - 100 70 - 90 120

Витрата

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

Температура матеріалу, повітря та поверхні: мінімум + 5°C.Умови застосування
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При 20 °C та 65%
відносній вологості
повітря

Поверхня
суха «від
пилу»

Поверхня
суха на
дотик

Можна
наносити
настпне
покриття з
допомогою
щітки або
валика

Можна
наносити
наступне
покриття
методом
розпилення

Можна шліфувати

Години 2  4  8  8 - 16
сухим методом 10 /
вологим методом
12

Період висихання

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

Після застосування почистити інструменти уайт-спіритом або лаковим бензином.Очищення інструментів

Примітки

Відомості про небезпеку/вказівки з безпеки (стан на момент друку): займистий.
Повторний контакт може викликати сухість шкіри і утворення тріщин на шкірі.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Зберігати ємності щільно закритими в добре провітрюваному місці.
Зберігати далі від джерел загоряння.
Не курити. Не вдихати пар / аерозоль. Уникати потрапляння в очі і на шкіру.
Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в грунт.
При недостатній вентиляції надягати респіратор.
Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.
При проковтуванні не викликати блювоту. Відразу звернутись до лікаря і показати упаковку або
цю ТІ.
Містить 2-бутаноноксім, кобалькарбоксилати - може викликати алергічні реакції.
Додаткову інформацію див. в паспорті безпеки.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Здавати в утилізацію тільки порожню упаковку. Упаковку з залишками матеріалу здавати в
пункті збору старих лаків.

Утилізація

для категорії продукту (кат. А/d): 300 г/л (2010). Даний продукт містить максимум 300 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-LL01Код продукту

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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