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Capadur TwinProof
Прозора, водорозчинна лазурь для деревини з високим
ступенем захисту від УФ-випромінювання та вологи. Для
зовнішніх робіт.

Опис продукту

Прозора лазурь для захисту від УФ-випромінювання і вологи точних за розміром дерев'яних
елементів (вікон і дверей), обмежено точних за розміром елементів (віконниці, ворота і т. п.)
також неточних за розміром дерев'яних елементів (фасади, балконні парапети, паркани і т. п.).
Лазурь рекомендується використовувати переважно для світлої хвойної деревини (сосна,
ялиця, ялина). При нанесенні на темну деревину слід попередньо обробити невелику пробну
ділянку (див. вказівки в пункті «Колір»).
Матеріал Capadur TwinProof має в своєму складі плівкові консервуючі засоби для захисту
поверхні від водоростей і грибків. Вони сповільнюють процеси біозараження. Залежно від
біологічного навантаження, на схильних до заражень дерев'яних елементах (нижня сторона
плоского даху, матеріали у формі плит і т.п.) новий наліт може з'явитися до закінчення терміну
гарантії.
Не підходить для дерев'яних поверхонь, що знаходяться в тривалому контакті з ґрунтом і водою.
Через біоцидних захисних добавок матеріал Capadur TwinProof застосовується тільки для
зовнішніх поверхонь! (Внутрішня сторона вікон і дверей відноситься до зовнішніх елементів і
може покриватися матеріалом Capadur TwinProof).

Сфера застосування

■ Захищає деревину від вигорання зберігаючи її природний колір
■ Володіє високим ступенем прозорості
■ Містить УФ-фільтр на основі мікронізованого порошку діоксиду титану
■ Відштовхує воду за рахунок технології Hydroperl-Effekt
■ Захищає від плісняви та водоростей
■ Добре піддається відновленню та реставрації
■ Модифікована поліуретаном, стійка до ударів і подряпин
■ Легко наноситься без утворення крапель

Властивості

Модифікована акрилова дисперсіяВ’яжуче

1 л, 5 лУпаковка/Розмір тари

Безбарвна, з високим ступенем прозорості.
Тон і блиск залежать від властивостей дерев'яної поверхні і кількості матеріалу, що наноситься.

Вказівка:
Для захисту від УФ-випромінювання використовується мікронізований діоксид титану, при
нанесенні на темну деревину і при нанесенні великої кількості матеріалу він може викликати
появу білого відтінку. На деревині зі смолою (наприклад, дуб) може відбутися зміна колірного
тону. Тому попередньо рекомендується обробити пробну ділянку.

Колірні відтінки

Шовковисто-матоваСтупінь глянцю

Зберігати в оригінальній щільно закритій упаковці в сухому, прохолодному приміщенні. Не
зберігати на морозі!

Зберігання

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

Точні, обмежено точні і неточні за розміром дерев'яні елементи.
Поверхня повинна бути чистою, без погіршують адгезію розділяючих речовин, володіти
здатністю до навантажень. Вологість дерева не повинна перевищувати 13% для точних за
розміром деталей і 15% для обмежено точних і неточних дерев'яних деталей.
При застосуванні необхідно дотримуватися принципів конструкційного захисту деревини.
Довготривале збереження обробленої деревини можливо тільки при професійному
систематичному обслуговуванні через рівні проміжки часу.

Придатні основи

Старі дерев'яні поверхні:
Посірілі, обвітрені дерев'яні поверхні відшліфувати до здорової, міцної деревини і очистити.
Нанести ґрунтовку Capacryl Holzschutz-Grund.

Підготовка основи

Нові дерев'яні поверхні:
Гладкі, стругані дерев'яні поверхні відшліфувати у напрямку волокон і очистити, видалити
виступаючі речовини, наприклад, смолу. На зовнішні поверхні нанести ґрунтовку Capacryl
Holzschutz-Grund.

Продукт готовий до використання, перед застосуванням його необхідно перемішати.
Для нанесення необхідно використовувати щітку для акрилового лаку з комбінацією
поліефірного і натурального ворсу або поліамідний валик з коротким ворсом.
Матеріал Capadur TwinProof містить плівкові консервуючі засоби для захисту від водоростей і
грибків, тому може розпилюватись тільки в закритих установках.

Підготовка матеріалу

Структура покриття

Основи Застосування Підготовка
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Ґрунтування/
просочування

Ґрунтувальний
шар

Проміжне покриття Фінішне покриття

 Дерев'яні
елементи

без
покриття

 Тільки
зовнішні 1)

 Див. вказівки в
Інструкції BFS

№ 18

 Capacryl
Holzschutz-

Grund 

 CapadurTwinProof  CapadurTwinProof  CapadurTwinProof

1) Внутрішня сторона зовнішніх вікон і дверей відноситься до зовнішніх елементів.

70-100 мл/м2 на один шар.Витрата

На витрату впливають властивості дерев'яної поверхні (шорсткість, вбираюча здатність
поверхні).
Точна величина витрат визначається при пробному нанесенні на об'єкті.

Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні:
не менше 8°С

Умови застосування

При температурі 20°С і відносній вологості повітря 65% наступне покриття можна наносити не
раніше, ніж через 1 годину.
Складати елементи з нанесеним покриттям можна не раніше, ніж через 8 годин.
Поверхня повністю висихає приблизно через 2 дні.
При зниженій температурі і підвищеній вологості повітря або при недостатній вентиляції
(наприклад, через щільне укладання будівельних елементів) час висихання збільшується.

Період висихання

Після застосування промити водою.Очищення інструментів
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Примітки

■ Зберігати в недоступному для дітей місці. При проковтуванні, негайно звернутися до лікаря і
показати упаковку або етикетку.

■ Не допускати потрапляння в каналізацію/стічні води і ґрунт.
■ Продукт шкідливий для водних організмів.
■ Не вдихати пари / аерозоль.
■ Під час нанесення і висихання забезпечити хорошу вентиляцію.
■ Наносити тільки щіткою або валиком. Використовуйте пиловий фільтр P2 при шліфуванні.
■ Під час застосування блакиті не їсти, не пити і не курити.
■ У разі потрапляння в очі або на шкіру, негайно ретельно промити водою. Містить CG 22-1130

(УФ-адсорбер) і Біс (1,2,2,6,6-пентаметіл-піперидил) себакат. Може викликати алергічну
реакцію.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

На повторну переробку здавати тільки очищені від залишків матеріалу ємності. Рідкі залишки
продукту можуть бути утилізовані як відходи фарб на водній основі, затверділі залишки продукту
- як побутові відходи.

Утилізація

для категорії продуктів (категорія А/е): 130 г/л (2010 г.). Даний продукт містить макс. 60 г/л 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
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