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Capadur Wetterschutzfarbe NQG
Фарба для зовнішніх дерев’яних поверхонь, що розбавляється
водою; для нанесення стійких покриттів, що надовго
залишаються чистими.

Опис продукту

Для кольорового оформлення та захисту обмежено точних за розміром дерев’яних деталей,
таких як дерев’яне облицювання, віконниці, ворота, фахверк и т.п. та неточних за розміром
дерев’яних деталей, таких як дощата обшивка, паркани, гонти, балконні парапети, перголи, а
також для водостічних труб і жолобів з твердого ПВХ або листової оцинкованої сталі.

Сфера застосування

Перед нанесенням на дерев’яні матеріали у формі плит, наприклад, на плити з масиву, фанерні
плити, стружкові або волокнисті плити, дотримуйтесь вказівок з інструкції BFS-Merkblatt № 18
абз. 2.2.3 й далі. В такому разі, краще звернутись за консультаціями до наших спеціалістів.

Мінералізована полімерна поверхня утворюється завдяки технології нано-кварцової решітки,
довгий час залишається чистою без втрати еластичності плівкового покриття.
З плівковим консервантом для поверхні від водоростей. Плівкова консервація здебільшого
забезпечує ефективний захист від плісняви та грибків на багато років. Однак застосування
плівкових консервантів є обмеженим з екологічних причин. Залежно від біологічного
навантаження в окремих випадках можливе передчасне проступання грибкового враження,
незважаючи на плівкову консервацію. На плитах з дерев'яних матеріалів (наприклад, на
фанерних плитах, будівельному шпоні і т.п.) слід очікувати на появу враження ще до закінчення
звичайного гарантійного терміну. Нижня поверхня даху залежно від конструкції та виконання
теж схильна до появи грибків через підвищене навантаження конденсату, тому і в цьому разі не
гарантується відсутність грибкового нальоту. При цьому використання плівкових захисних
засобів є єдиним поміж конструктивних, тобто будівельних заходів, можливим захистом
поверхні покриття від водоростей і грибків.

■ розбавляється водою
■ має слабкий запах
■ простий та зручний у використанні
■ наноситься без крапель
■ має здатність до дифузії водяної пари
■ висока атмосферостійкість
■ еластичність
■ на певний час захищає поверхню від грибків та водоростей
■ товщина повітряного шару, еквівалентного до дифузії за товщини сухого шару 150 µm : sd H2O

прибл. 0,50 м
■ технологія нано-кварцової решітки для збереження чистоти поверхні.

Властивості

Дисперсія синтетичного матеріалу, модифікована завдяки технології нано-кварцової решітки,
спеціально для дерев’яних будівельних матеріалів.

В’яжуче

■ Білий тон: 750 мл, 2,5 л, 10 л
■ Шоколадно-коричневий (Schokoladenbraun): 750 мл, 2,5 л
■ Світло-сірий (Lichtgrau): 750 мл, 2,5 л
■ Насичений чорний (Tiefschwarz): 750 мл, 2,5 л
■ Шведський червоний (Schwedenrot): 750 мл, 2,5 л
■ Кольорові тони ColorExpress: 700 мл, 2,4 л, 9,6 л

Упаковка/Розмір тари
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Білий, шоколадно-коричневий (Schokoladenbraun), Світло-сірий (Lichtgrau), насичений чорний
(Tiefschwarz), шведський червоний (Schwedenrot).

Колірні відтінки

В установках ColorExpress тонується в безліч кольорових тонів 3D-колекції, а також в різні тони
інших колекцій.

При контакті покриття з водою відбувається тимчасове освітлення колірного тону. Ця
властивість є типовою для матеріалу і не впливає на функціональні властивості покриття. Те ж
саме відноситься і до стирання пігменту на поверхні при сильному терті.

У разі використання колірних тонів зі слабкою покривною здатністю, наприклад, червоного,
помаранчевого, жовтого, рекомендується нанести ґрунтове покриття відповідного колірного
тону грунтувальною системи. Для матеріалів Capacryl Haftprimer, Capalac GrundierWeiß
відповідний колірний тон ґрунтувальної системи можна отримати за допомогою тонувальних
установок ColorExpress.

Стійкість колірного тону відповідно до інструкції BFS № 26:

В'яжуче: клас А

Пігментування: група 1-3 залежно від тонування.

Шовковисто-матова.Ступінь глянцю

Ступінь глянцю варіюється залежно від типу дерев’яної поверхні.

Зберігати в прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

Ємність має бути щільно закритою.

■ Щільність: бл. 1,3 г/см3Технічна характеристика

всередині 1 всередині 2 всередині 3 зовні 1 зовні 2

– – – + +

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

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Обмежено точні та неточні дерев’яні деталі.Придатні основи

Основа має бути чистою, сухою, без розділяючих речовин, мати здатність до навантажень.

Вологість дерева обмежено точних та неточних дерев’яні деталей не має перевищувати 15%.

Необхідно дотримуватись принципів конструктивного захисту дерев’яних поверхонь. Це є
передумовою довготривалого захисту деревини за допомогою матеріалів для нанесення
покриттів (див. інструкцію BFS № 18).

Нові дерев'яні деталі:Підготовка основи

Дерев'яну поверхню відшліфувати у напрямку волокон, ретельно очистити і видалити речовини,
що проступають на поверхню, наприклад, смолу і засмолки. Видалити гострі канти.

Стара, необроблена деревина:

Посірілі, обвітрені дерев’яні поверхні відшліфувати до здорового дерева зі здатністю до
навантажень. Міцні старі покриття відшліфувати й очистити.

Деревина з покриттям:

Повністю видалити старі покриття без здатності до навантажень до здорового дерева зі
здатністю до навантажень. Міцні старі покриття відшліфувати і очистити.

Цинк, твердий ПВХ:

Аміачна промивка за допомогою шліфувального каменю згідно з інструкцією BFS № 5 і 22 або
чистка шліфуванням за допомогою шкурки і матеріалу Multistar, розведеного водою в пропорції
1: 5.

Вказівки для нанесення способом розпилення в закритих приміщеннях:Метод нанесення

Розпилювач Кут розпилення Тиск Разбавлення

Безвповітряне
Airless

0,012-0,014
дюйми 40-600 180-220 бар -
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Продукт Capadur Wetterschutzfarbe NQG готовий до завстосування. Матеріал може наноситись
пензлем чи валиком. Перед застосуванням розмішати.

Фарба CapadurWetterschutzfarbeNQG має плівковий захист від водоростей та грибків, тому
розпилення може здіснюватись лише в закритих приміщеннях при дотриманні приписів з
охорони довкілля та охорони праці.

Структура покриття

Основа Застосув
ання

Підготовка
поверхні Просочування1) Ґрунтовка Проміжне покриття Заключне покриття

Деревина зовні BFS Nr. 18

Capacryl
Holzschutz-Grund або
Capalac Holz-
Imragniergrund

Для світлих тонів2)

Capalac GrundierWeiß
або
Capacryl Holz-IsoGrund

Capadur
Wetterschutzfarbe NQG

Capadur
Wetterschutzfarbe NQG

Цинк зовні BFS Nr. 5 – Capacryl Haftprimer
при необхідності
Capadur
Wetterschutzfarbe NQG

Твердий ПВХ зовні BFS Nr. 22 – Capacryl Haftprimer
при
необхідності Capadur
Wetterschutzfarbe NQG

Старі покриття зі
здатністю до
навантажень

зовні шліфування –3) Capacryl Haftprimer3)
при
необхідності Capadur
Wetterschutzfarbe NQG

1)Для дерев'яних поверхонь з пліснявою потрібне просочування проти плісняви згідно інструкції BFS № 18 та VOB DIN 18363 частина С.

2)Для деревини з вмістом водорозчинних речовин, чи речовин, що зафарабовуються, завжди застосовувати матеріали Capalac GrundierWeiß або
Capacryl Holz-IsoGrund. Задирки варто обробити двічі.
3) Дефекти старих покриттів підготовити та проґрунтувати відповідним до типу основи способом.

бл. 150 мл/м2/шарВитрата

Обсяг витрати є приблизним, він варіюється в залежності від поверхні та властивостей основи.

Температура матеріалу, циркуляційного повітря та поверхні:
мін. 8 °C

Умови застосування

При температурі 20°C і відносній
вологості 65%

Поверхня суха від
пилу

Можна наносити
наступний шар

Стійка до дощу

години: 1 12 24

Період висихання

При більш низькій температурі чи більшій вологості повітря час висихання зростає.

Одразу після застосування промити інструменти водою.Очищення інструментів

Примітки

Може викликати алергічну реакцію на шкірі. Продукт є шкідливим для водних організмів, може
спричинити тривалий негативний вплив на водойми. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Уникати потрапляння продукту в довкілля. Використовувати захисні рукавиці / спецодяг / захист
для обличчя та очей. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: промити значною кількістю води. Під час
шліфування використовувати фільтр від пилу Р2. Наносити лише пензлем або валиком.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Даний продукт є «обробленим товаром» згідно регламенту ЄС №528/2012 (небіоцидний
продукт) і містить нижчезазначені активні біоцидні речовини:

IPBC (3-Iod-2-propinylbutylcarbamat) (CAS-Nr. 55406-53-6),

Propiconazol (CAS-Nr. 60207-90-1),

4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on (64359-81-5), Octylisothiazolinon (CAS-Nr. 26530-20-1).

Містить суміш з наступних компонентів: 5-хлор-2-метил-2H-ізотиазол-3-он [EG Nr. 247-500-7] и 2-
метил-2H-ізотаизол-3-он [EG Nr. 220-239-6] (3:1); 4,5-дихлор-2-октил-2Hізотиазол-3-он
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Здавати в утилізацію тільки порожню упаковку. Рідкі залишки продукту можна утилізувати як
залишки фарб на водній основі, засохлі залишки - як будівельні відходи або як побутове сміття.

Утилізація

Для даного продукту (кат. A/d): 130 г/л (2010). Даний продукт містить макс.  10 г/л VOC.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-LW01FКод продукту

Полівінілацетатна смола, диоксид титану, кольорові пігменти, карбонат кальцію, вода, ефір
гліколю, ароматичні сполуки, гліколі, домішки, плівкові захисні засоби.

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

(йодпропінілбутилкарбамат, пропіконазол, дихлороктилізотиазолінон, октилізотиазолінон).

див. паспорт безпекиДетальні вказівки

В межах даної Технічної інформації неможливо дати рекомендації з обробки усіх оснув, що
існують на практиці. Якщо знадобиться обробити поверхні, не зазначені в даній Технічній
інформації, то варто звернутись до нас чи до наших технічних співробітників в представництві.
Ми з радістю надамо Вам детальну консультацію, пов’язану з певним об’єктом

Технічна підтримка

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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