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Capalac Fußbodenlack
Глянцева емаль на основі алкідної смоли, не містить
ароматичних вуглеводнів, для дерев'яних підлог всередині
приміщень.

Опис продукту

Кольорова емаль, що володіє високою стійкістю до стирання та хорошою покривною здатністю
на основі алкідної смоли для дерев'яних підлог в житлових приміщеннях.

Сфера застосування

■ висока стійкість до витирання
■ чудова покривна здатність
■ не містить ароматичних вуглеводнів
■ стійка до побутових миючих засобів 

Властивості

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

ColorExpress:
1 л, 2,5 л, 10 л

Упаковка/Розмір тари

Тонується в установках ColorExpress (Capalac mix) у різноманітні кольорові відтінки до
коефіцієнту яскравості 70.

Колірні відтінки

ГлянцевийСтупінь глянцю

В прохолодному місці, в щільно закритій упаковці.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,0 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Дерев'яні підлоги. Поверхня повинна бути міцною, сухою, чистою, без розділяючих речовин,
володіти здатністю до навантажень. Засоби для догляду за поверхнею підлог, що знаходяться
на поверхні і проникають в поверхню, можуть викликати порушення адгезії і значне
уповільнення часу висихання. Старі дерев'яні підлоги і сходи ретельно відшліфувати машинкою
для шліфування паркету. Вологість деревини не повинна перевищувати 13%.

Придатні основи

Дерев'яні поверхні без покриття:
Відшліфувати дерев'яні поверхні у напрямку волокон, ретельно очистити і видалити виступаючі
речовини, наприклад, смолу і засмолки.

Старі покриття зі здатністю до навантажень:
Старі покриття зі здатністю до навантажень відшліфувати і почистити. Видалити старі покриття,
що не володіють здатністю до навантажень.

Підготовка основи
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Нанесення:
Capalac Fußbodenlack можна наносити пензлем або валиком. Перед застосуванням ретельно
перемішати і при необхідності розбавити розчинником Kunstharz-Verdünner або Caparol AF-
Verdünner (без ароматичних вуглеводнів). Для прискорення сушки можна нанести
затверджувач Caparol PU-Härter.

Метод нанесення

Структура покриття

Поверхня Застосування Підготовка
поверхні

Ґрунтування Проміжне покриття Фінішне покриття

Дерев'яні
поверхні

внутрішні роботи відшліфувати/
очистити

Необроблена деревина:
Capalack Fußbodenlack,

разбавленный на 10-15%

Capalack
Fußbodenlack2)

Capalack Fußbodenlack

Старі
покриття зі

здатністю до
навантажень

внутрішні роботи відшліфувати/
очистити

 1) Capalack
Fußbodenlack2)

  1) Ділянки з дефектами заґрунтувати лаком Capalack Fußbodenlack, розбавленим на 10-15%.
  2) Перед нанесенням фінішного шару провести проміжне шліфування.

бл. 80-100 мл/м2 на шар.
Вказана величина витрати являється приблизною, вона може змінюватись в залежності від
властивостей поверхні.
Точна витрата визначається при нанесенні пробного покриття.

Витрата

Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні:
Мін. 5° С, оптимально 12° С - 25° С.

Умови застосування

При температурі 20° С та відносній вологості повітря 65% поверхня суха «від пилу» через 5
годин. Через 24 години можна ходити. Через 48 годин поверхня висихає, через 3 дні може
піддаватись повному навантаженню (звичайне навантаження в приватній житловій будівлі).
При більш низькій температурі та більш високій вологості повітря, а також при поганій вентиляції
час висихання збільшується. При великый товщині сирого шару час висихання може істотно
збільшитись, а також може виникати пошкодження поверхні, так як лак сохне з окисленням,
тобто з поглинанням кисню. Тому необхідно наносити лак із звичайною для алкідних лаків
товщиною сирого шару бл. 75-100 мкм. Рекомендується використовувати затверджувач Caparol
PU-Härter.

Період висихання

Відразу після застосування промити уайт-спіритом або замінником скипидару.Очищення інструментів

Примітки

■ Продукт горючий.
■ При повторному контакті може викликати сухість і утворення тріщин на шкірі.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Щільно закриті ємності зберігати в добре провітрюваному місці.
■ Тримати подалі від джерел займання - не курити.
■ Уникати потрапляння в очі і на шкіру.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію / стічні води або в ґрунт.
■ При потраплянні в шлунок не викликати блювоту. Відразу ж звернутися до лікаря і показати

йому упаковку або етикетку.
■ Містить кобальткарбоксілат, 2-бутаноноксім - може викликати алергічні реакції.
■ Детальна інформація: див. паспорт безпеки.

Вказівки для безпечного
застосування (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

Для продуктів даної категорії (категорія А/i): 500 г/л (2010 г.). Даний продукт містить макс. 430 г/
л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС
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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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