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Capalac Heizkörperlack
Глянцева емаль на основі алкідної смоли у для радіаторів, яка
не містить ароматичних вуглеводнів і кобальту.

Опис продукту

Застосовується в якості проміжного і фінішного покриття для заґрунтованих радіаторів та
трубопроводів від водних опалювальних установок в приміщеннях.
Через типовий запах емалей на основі алкідних смол для великих площ в приміщенні
рекомендується застосовувати продукт Capacryl Heizkörper-Lack.

Сфера застосування

■ до складу входять розчинники, що не містять ароматичних вуглеводнів
■ не містить кобальт
■ дуже зручна в застосуванні
■ швидко сохне
■ дуже хороша покривна здатність, добре покриває краї
■ стійкість до температури до 180°С
■ висока стійкість до пожовтіння в області водних опалювальних систем <60°С
■ дуже добре розтікається
■ висока стійкість до механічних пошкоджень
■ стійка до традиційних засобів очищення і короткочасного впливу слабких кислот і лугів

Властивості

Алкідна смола з розчинниками, не містить ароматичних вуглеводнів.В’яжуче

375 мл, 750 мл, 2,5 л, 10 лУпаковка/Розмір тари

Білий
Увага!: Поверхні, покриті емаллю світлих тонів або білого кольору, можуть пожовтіти через
нестачу сонячного світла (УФ-випромінювання) і хімічних впливів, наприклад, парів аміаку, що
виділяються з засобів очищення, клею, фарб або герметиків. Таке пожовтіння типове для даного
матеріалу і не є його дефектом.

Колірні відтінки

ГлянцевийСтупінь глянцю

В прохолодному місці, в щільно закритій упаковці.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,2 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Радіатори з ґрунтувальним шаром і трубопроводи водних опалювальних установок.Придатні основи

Поверхні відшліфувати та очистити.Підготовка основи

Перед застосуванням ретельно перемішати. При необхідності розбавити продуктом Caparol AF-
Verdünner або розчинником для синтетичних смол (Kunstharz-Verdünner).

Підготовка матеріалу

Capalac Heizkörperlack можна наносити щіткою, валиком або розпилювачем.Метод нанесення
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Вказівки по нанесенню методом розпилення:

  Діаметр форсунки Тиск Розбавлення Нагрів матеріалу
Високий тиск 1,5 – 2,0 мм 2-4 бар 5 – 10 мас. %  - 
Безповітряне

розпилення (Airless)
0,009—0,011 дюйми 180-200 бар  -   - 

Aircoat-TermSpray 0,009—0,011 дюйми 180-200 бар  -  35°С

  Ґрунтування Проміжне покриття Фінішне покриття
Батереї без покриття Capalac AllGrund (до

100°С)
  Capalac Heizkörperlack   Capalac Heizkörperlack

Батереї з промисловим
ґрунтуванням/
фарбуванням

Disbon 481 EP-Uniprimer
(до 100°С)

Структура покриття

Щіткою Валиком Нанесення методом розпилення

Високий тиск Безповітряне
розпилення /

Aircoat

Витрата мл/
м 2 

80-100 70-90 90 100

Витрата

Значення витрати є приблизними, вони можуть відрізнятися в залежності від властивостей
поверхні. Точні норми витрат визначаються тільки за допомогою попереднього пробного
нанесення.

Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні:
Мін. 5° С

Умови застосування

При 20° С та відносній
вологості повітря 65%

Суха від пилу  Суха на
дотик

Нанесення
наступного шару

щіткою

Нанесення
наступного шару

методом
розпилення

Години  3  бл. 12 20 20

Період висихання

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

Відразу після застосування промити уайт-спіритомОчищення інструментів

Примітки

■ Продукт горючий.
■ Повторний контакт може привести до сухості і утворення тріщин на шкірі.
■ Може надавати тривалий шкідливий вплив на водойми.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Щільно закриті ємності зберігати в добре провітрюваному місці.
■ Тримати подалі від джерел займання - не курити.
■ Не вдихати пари / аерозоль.
■ Уникати потрапляння в очі і на шкіру.
■ Не допускати попадання в каналізацію / стічні води або в ґрунт.
■ Застосовувати тільки в добре провітрюваних областях.
■ При попаданні в шлунок не викликати блювоту.
■ Відразу ж звернутися до лікаря і показати йому упаковку або етикетку.
■ Містить 2-бутаноноксим - може викликати алергічні реакції.
■ Детальна інформація: див. паспорт безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

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/i): 500 г/л (2010 г.). Даний продукт містить макс. 500 г/л
ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Алкідна смола, аліфатичні вуглеводні, діоксид титану, силікати, висушуючі речовини (що не
містять кобальту), речовини, що захищають шкіру, добавки.

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст
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Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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