
Технічна інформація LL082R NOE

Capalac BaseTop Venti
Шовковисто- глянцева, високо покривна однокомпонентна
емаль для раціонального застосування для зовнішніх і
внутрішніх робіт. Універсальна емаль для всього будинку.
Паропроникна система фарбування вікон.

Опис продукту

Високоякісна, паропроникна будівельна емаль для ґрунтувального, проміжного і фінішного
покриття з однієї упаковки, для дерев'яних елементів строгих і обмежено строгих розмірів (за
винятком фахверку і обшивки фасадів), покритих ґрунтовкою поверхонь з металу і твердого
ПВХ для зовнішніх і внутрішніх робіт.
Ідеально підходить для відновлення старих покриттів без додаткового ґрунтування. На відкидних
віконницях рекомендовано використовувати атмосферостойкую фарбу Capadur Color
Wetterschutzfarbe. Не використовувати для садових меблів і меблів для сидіння. Не наносити білі
тони на опалювальні системи з огляду на можливе пожовтіння (використовувати Capalac
Heizkörper-Lack).
У зв'язку з виділенням запаху, типового для лаків на основі смоли алкіду, для великих площ в
приміщеннях рекомендується використовувати Capacryl PU-Satin / Gloss.

Сфера застосування

■ паропроникна система фарбування вікон
■ висока покривна здатність на поверхнях та з країв
■ висока здатність до заповнення
■ швидко сохне
■ дуже хороша атмосферна стійкість завдяки алкідній смолі, модифікованій силіконом
■ зносостійка поверхня
■ стійкість до дії звичайних побутових засобів для очищення 
■ не містить ароматичних вуглеводів

Властивості

Силіконово-алкідна смола з розчинниками, що не містять ароматичних вуглеводнів.В’яжуче

Білий:
750 мл, 2,5 л, 10 л
ColorExpress:
1 л, 1,5 л, 10 л

Упаковка/Розмір тари

Білий, інші відтінки тонуються в системі ColorExpress (Capalac mix).
Вказівка: На поверхні покриттів насичених і темних відтінків може статися тимчасове витирання
пігменту - при необхідності нанести прозоре запечатуюче покриття продуктом Capalac
Kunstharz-Klarlack.
Поверхні, покриті лаком світлих тонів або білого кольору, можуть пожовтіти через нестачу
сонячного світла (УФ-випромінювання), тепла і хімічних впливів, наприклад, парів аміаку, що
виділяються з чистячих засобів, клею, фарб або з герметиків. Таке пожовтіння типово для
даного матеріалу і не є його дефектом.
Стійкість колірного тону відповідно до інструкції BFS № 26:
В'яжуче: клас В
Пігментація: група 1 - 3 в залежності від відтінку

Колірні відтінки

Шовковисто-глянцевийСтупінь глянцю

В прохолодному місці. Ємності зберігати щільно закритими.Зберігання
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■ Щільність: бл. 1,3 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Заґрунтована та вкрита лаком деревина, метал та твердий ПВХ. Поверхня повинна бути чистою,
сухою, без розділяючих речовин, і володіти здатністю до навантажень. Вологість дерев'яних
елементів точних за розмірами не повинна перевищувати 13%. а дерев'яних елементів
обмежено точних розмірів - 15%.

Придатні основи

Дерев'яні елементи:
Дерев'яні поверхні відшліфувати в напрямку волокон, ретельно очистити і видалити виступаючі
компоненти, наприклад, смолу і засмолкb. Обламати гострі краї (докладніше див. Інструкцію
BFS № 18).

Залізо, сталь:
Залізні і сталеві поверхні підготувати до нормативного ступеня чистоти SA 21/2 (піщано-
струменева обробка) або ST3 (машинний спосіб) згідно до DIN EN ISO 12944-4.

Цинк, твердий ПВХ:
Обробити аміачним розчином за допомогою шкурки згідно з інструкцією BFS № 5 і 22.

Алюміній (НЕ анодований):
Очистити нітророзчинником або фосфорною кислотою за допомогою шкурки згідно з інструкцією
BFS №6.

Старі покриття:
Старі покриття, що не володіють термопластичністю, відшліфувати і/або обробити лугом.

Підготовка основи

Перед застосуванням ретельно перемішати.Підготовка матеріалу

Capalac BaseTop Venti можна наносити пензлем, валиком або розпилювачем.Метод нанесення

Наносити матеріал методом розпилення (Aircoat) в доставленої з заводу консистенції є
можливим тільки при нагріванні матеріалу (TermSpray).

Вказівки по нанесенню метедом розпилення:

Діаметр
форсунки

Тиск Розбавлення Температура
матеріалу

Aircoat-Termspray 0,011 – 0,013
дюйми

180 – 200 бар не розбавляти 35°С
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Структура покриття

Основа Застосування Підготовка
поверхні

Просочування Ґрунтування Проміжне
покриття

Фінішне покриття

Дерево,
дерев'яні
матеріали

внутрішні роботи відшліфувати  -  Capalac BaseTop При необхідності
Capalac BaseTop

Capalac BaseTop

Дерево зовнішні роботи BFS № 18 Capalac Holz-
Imprägniergrund

Capalac BaseTop Capalac BaseTop

Залізо,
сталь

внутрішні роботи видалити іржу/
обезжирити

 -  Capalac AllGrund При необхідності
Capalac BaseTop

зовнішні роботи видалити іржу/
обезжирити

 -  2 шари Capalac
AllGrund

Capalac BaseTop

Цинк внутрішні роботи BFS № 5  - 
Capalac AllGrund

При необхідності
Capalac BaseTop

зовнішні роботи BFS № 5  -  2 шари Capalac
AllGrund або 1

шар Disbon 481
EP-Uniprimer

Capalac BaseTop

Алюміній внутрішні/
зовнішні роботи BFS № 6

 - 
Capalac AllGrund

При необхідності
Capalac BaseTop

Тверді
пластмаса

внутрішні/
зовнішні роботи BFS № 22

 - 
Capalac BaseTop

При необхідності
Capalac BaseTop

Міцні старі
покриття

внутрішні/
зовнішні роботи

відшліфувати Пошкоджені ділянки підготувати та
заґрунтувати в залежності від

поверхні 

При необхідності
Capalac BaseTop

Увага!: для поверхонь з порошковим або Coll-Coating покриттям, а також для інших критичних поверхонь
перед початком робіт необхідно нанести пробне покриття і перевірити адгезію.  

  Щіткою   Валиком   Розпиленням

  Витрата мл/м2 /шар   80-100   70-90   100-120

Витрата

Значення витрати є приблизними, вони можуть відрізнятися в залежності від властивостей
поверхні. Точна норма витрат визначається тільки за допомогою попереднього пробного
нанесення.

Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні:
не менше 5° С

Умови застосування
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При 20° С та відносній
вологості повітря 65%*

Суха від пилу  Суха на дотик Нанесення наступного
шару

години бл. 3 6-7 6-8

Період висихання

При більш низькій температурі, вищій відносній вологості повітря і більшій товщині шару час
сушіння збільшується.

Відразу після застосування промити розріджувачем для синтетичної смоли або замінником
скипидару.

Очищення інструментів

Примітки

Capalac Base Top Venti білий та Capalac mix Base Top Venti білий:Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

■ Продукт горючий.
■ Небезпечний для водних організмів, може завдавати шкідливий вплив.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Щільно закриті ємності зберігати в добре провітрюваному місці.
■ Тримати подалі від джерел займання - не курити.
■ Не вдихати пар/аерозоль.
■ Уникати потрапляння в очі і на шкіру.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію / стічні води або в ґрунт.
■ При недостатній вентиляції використовувати респіратор.
■ Застосовувати тільки в добре провітрюваних областях.
■ При попаданні в шлунок не викликати блювоту.
■ Відразу ж звернутися до лікаря і показати йому упаковку або етикетку.
■ Більш детальна інформація: див. паспорт безпеки.

Capalac Base Top Venti прозорий:

■ Продукт горючий.
■

■ Небезпечний для водних організмів, може завдавати шкідливий вплив.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Щільно закриті ємності зберігати в добре провітрюваному місці.
■ Тримати подалі від джерел займання - не курити.
■ Не вдихати пар/аерозоль.
■ Уникати потрапляння в очі і на шкіру.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію / стічні води або в ґрунт.
■ При недостатній вентиляції використовувати респіратор.
■ Застосовувати тільки в добре провітрюваних областях.
■ При попаданні в шлунок не викликати блювоту.
■ Відразу ж звернутися до лікаря і показати йому упаковку або етикетку.
■ Більш детальна інформація: див. паспорт безпеки.

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

Утилізація

Для категорії продуктів (категорія А/d): 300 г/л (2010 г.). Даний продукт містить макс. 300 г/л
ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Алкідна смола, аліфатичні вуглеводні, діоксид титану, карбонат кальцію, силікати, висушуючі
речовини, засоби, що захищають шкіру, добавки.

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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