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Capalac LackSpachtel
Шпаклівка для обробки невеликих поверхонь і пошкоджень
для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Опис продукту

Шпаклювальні роботи на деревині, ґрунтованому металі і штукатурці, що не містить лугів.Сфера застосування

■ швидко сохне
■ хороша наповнююча здатність
■ невелика ступінь усадки
■ безпосереднє фінішне лакування

Властивості

Комбінація синтетичних смолВ’яжуче

■ тюбик 250 г
■ банка 800 г

Упаковка/Розмір тари

БілаКолірні відтінки

У сухому прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,9 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Деревина, ґрунтований метал і штукатурки, що не містять лугів та володіють достатньою
міцністю. На зовнішні поверхні деревини наноситься тільки для заповнення пор або ремонту
невеликих пошкоджень. Шпаклювальні роботи на великих зовнішніх дерев'яних поверхнях
заборонені відповідно до інструкції BFS №18. На металевих зовнішніх поверхнях
використовується тільки для ремонту невеликих пошкоджень. Застосовувати на оштукатурених
внутрішніх поверхнях.

Придатні основи

Поверхня повинна бути сухою, чистою та володіти здатністю до навантажень. Підготовка основи

Поверхня Ґрунтовка
Необроблена деревина Capalac VorlackCapalac Holz-Imprägniergrund

(тільки для зовнішніх робіт) 
Старі лакофарбові покриття, що володіють

здатністю до навантажень
Capalac Vorlack або Disbon 481 EP-Uniprimer 

Залізо, сталь Capalac Rostschutzgrund або Capalac AllGrund 
Штукатурки, що не містять лугів  Caparol OptiGrund E.L.F. 
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Нанесення:
Шпатлівку Capalac LackSpachtel можна протягом одного дня кілька разів наносити шпателем.
Товщина мокрого шару одного робочого підходу не повинна перевищувати 700 мкм. При
шпатлюванні невеликих поверхонь перед заключним лакуванням необхідно попереднє
лакування.

Метод нанесення

Capalac LackSpachtel можна покривати лаками на основі синтетичних смол і дисперсійними
лаками групи Caparol.

Структура покриття

Температура нанесення:
Температура матеріалу, навколишнього повітря та основи мін. 15° С, макс. 30° С.

Умови застосування

При температурі 20° С та відносній вологості повітря 60%, при товщині сирого шару макс. до
700 мкм на один робочий підхід можна наносити лак після висихання через одну ніч.

Період висихання

Примітки

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Тримати подалі від джерел займання - не курити.
■ Не вдихати пар / аерозоль.
■ Уникати потрапляння в очі і на шкіру.
■ Не допускати попадання в каналізацію / стічні води або в грунт.
■ Застосовувати тільки в добре провітрюваних областях.
■ Містить кобальткарбоксилат, 2-бутаноноксим - може викликати алергічні реакції.
■ Детальна інформація: див. паспорт безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

На повторну переробку здавати тільки очищені від залишків матеріалу ємності. Ємності із
залишками матеріалу здавати в пункти утилізації старих лакофарбових матеріалів.

Утилізація

Продукт не підлягає обмеженням по ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів

 

Технічна інформація LL094R NOE · Видання: September 2017
Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не
звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації .  ДП "Капарол Україна" вул.

Алма-Атинська, 35-а · м. Київ · 02092 · Тел. +380 44 379 06 91 · E-Mail: info@caparol.ua · Інтернет-сторінка www.caparol.ua


