
Технічна інформація 057

Capalac Aqua 2K PU-Lack
Двокомпонентна водно-акрилова поліуретанова емаль для
поверхонь будівельних матеріалів, що піддаються впливу
високих навантажень, для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Опис продукту

Для нанесення стійких до хімічних і механічних навантажень лакофарбових покриттів,
наприклад, у громадських будівлях, таких як дитячі садки, школи, лікарні, заклади громадського
харчування, склади і виробничі приміщення.

Сфера застосування

■ зі слабким запахом
■ не злипається
■ благородний емалева вигляд
■ висока стійкість до подряпин і ударів
■ висока хімічна стійкість
■ атмосферостійка
■ дуже добре очищується
■ стійка до дезинфікуючих засобів
■ стійка до ручного зварювання

Властивості

Двокомпонентна акрилово-поліуретанова емаль, водорозчинна.В’яжуче

■ Стандартний колірний тон білий: 750 мл і 2,5 л разом з затверджувачем
■ ColorExpress: база W, M і T: 700 мл і 2,4 л разом з затверджувачем

Упаковка/Розмір тари

■ Стандартний колірний тон: білийКолірні відтінки

За допомогою системи ColorExpress (Capamix) можуть створюватися численні колірні тони,
наприклад з тривимірної колекції, RAL та інших колекцій.

При использовании слабокроющих тонов, таких как красный, оранжевый, желтый,
рекомендуется наносить грунтовое покрытие подходящего цвета системы грунтования. Для
эмали Capalac Aqua 2 K PU-Lack, Capacryl Haftprimer и Capacryl PU-Vorlack цветовые тона
системы грунтования можно получить с помощью колеровочной техники ColorExpress.

Стійкість колірного тону згідно з Інструкцією Федерального комітету з фарб і захисту
цінностей (BFS) № 28:

В'яжуче: клас А

Пігментація: групи 1-3 залежно від колірного тону

■ шовковисто-матовий Ступінь глянцю

Зберігати в прохолодному, захищеному від морозу місціЗберігання

Зберігає стабільність у оригінальній закритій тарі впродовж 12 місяців

■ Щільність: бл. 1,15 - 1,25 г/см³
■ Стійкість до підвищених температур сушіння: макс. 120 °C

Технічна характеристика
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Таблиця стійкості до хімічних речовин у відповідності з DIN EN ISO 12720 при 20 °C

 Досліджувана речовина Тривалість впливу  Оцінка

Ацетон 10 сек слабка зміна

Бутилацетат 10 сек без змін

Ізопропанол 2 хв  слабка зміна

Уайт-спірит  10 хв без змін

Аміак 10 хв без змін

Розчин їдкого калію 1 год слабка зміна

Крем для захисту шкіри   1 год без змін

Столовий оцет   1 год без змін

Етанол 1 год слабка зміна 

Миючий засіб 1 год без змін

Молочна кислота  1 год без змін

Бензин вищого гатунку 1 год сильна зміна

Фосфорна кислота 1 год без змін

Біо-дизель 1 год слабка зміна

Ручне зварювання 1 год без змін

Червоне вино 6 год сильна зміна

Гоірчиця 6 год сильна зміна

Кава 16 год сильна зміна

Вода 16 год без змін

Кола 16 год без змін

Пояснення:
без змін = випробувана поверхня не відрізняється від суміжної оточуючої поверхні.слабка
зміна  = випробувана поверхня відрізняється від оточуючої поверхні лише при дзеркальному
відбитті джерела світла, наприклад, знебарвленням, зміною кольору або блиску, без змін
структури поверхні, наприклад, через набухання, утворення тріщин і пухирів.
сильна зміна  = випробувана поверхня відрізняється від оточуючої поверхні, наприклад,
знебарвленням, зміною кольору або блиску, без змін структури поверхні, наприклад, через
набухання, утворення тріщин і пухирів.

Вказівки

внутр 1 внутр 2 внутр 3 зовн 1 зовн 2

 +   +   +   +   + 

(–) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Ґрунтовані будівельні поверхні, такі як недеформовувані дерев’яні будівельні конструкції,
дерев’яні матеріали, сталь, оцинкована сталь, цинковий лист, алюміній, мідь, твердий ПВХ, старі
покриття з несучою здатністю для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Придатні основи

Наступні поверхні не призначені для покриття матеріалом CapalacAqua 2K-PU-
Lack: високоякісна сталь, анодований алюміній, бронза, латунь, поверхні, що піддаються
тривалій дії вологи, такі як душі і плавальні басейни.

Поверхні покрівлі, підлоги, підлоги на балконах, проїзні, пішохідні поверхні.
Обмежено недеформовувані і деформовувані дерев’яні конструкції.
ДСП і фанерні листи (наприклад, бруси з клеєного шпона) для зовнішніх робіт.

Дерев’яні поверхні/недеформовувані дерев’яні будівельні конструкції:Підготовка основи

Стругані дерев’яні поверхні відшліфувати у напрямку волокон, ретельно почистити і видалити
виступаючі частини деревини, такі як смола і засмолки. Збити гострі кромки (див. також
Інструкцію BFS № 18). Зовнішні дерев’яні будівельні конструкції, чутливі до утворення синяви,
просочити матеріалом Capacryl Holzschutz-Grund. Проґрунтувати матеріалом Capacryl Holz-
Isogrund.

Вологість деревини не більше 12%. 
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Залізо, сталь:

Підготувати залізо і сталь до стандартного ступеня чистоти SA 2 ½ (піскоструминна обробка) або
ST3 (машинним способом) згідно з DIN EN ISO 12944-4.

Нанести ґрунтовку матеріалом Capalac Allgrund, Capalac 2K-EP-Haftgrund або Disbon 481 EP-
Uniprimer 

Цинк, твердий ПВХ:

Аміачна змочувальна промивка зі шліфувальним листом на липучці згідно з BFS № 5 і № 22 або
чищення матеріалом Multistar, розбавленим водою у співвідношенні 1:5, та абразивним
волокном. Великі цинкові поверхні піддати піскоструминній обробці за низького тиску
неабразивним матеріалом. Нанести ґрунтове покриття матеріалом Capacryl Haftprimer.

Алюміній, мідь:

Шліфувальне чищення абразивним волокном і матеріалом Multistar, розбавленим водою у
співвідношенні 1:5. Дотримуватися вказівок BFS № 6.

Нанести ґрунтове покриття матеріалом Capacryl Haftprimer.

Старі покриття:

Старі покриття зішліфувати і/або зняти лугом. Старі покриття без несучої здатності видалити. На
несучі старі покриття нанести ґрунтове покриття матеріалом Capacryl Haftprimer. Основи з
видаленими старими покриттями підготувати і проґрунтувати залежно від типу основи.

Додати затверджувач до ґрунтувальної маси безпосередньо перед нанесенням. Інтенсивно
перемішати вручну або за допомогою мішалки на низьких обертах (не більше 400 об/хв). Після
цього пересипати до іншої посудини і ще раз ретельно перемішати.

Підготовка матеріалу

Температура матеріалу обох компонентів повинна складати 15-20 ºС.

Ґрунтувальна маса : затверджувач = 9 : 1 об’ємних частин абоПропорції при змішуванні

Ґрунтувальна маса : затверджувач = 100 г : 9,8 г масових частин

Вказівки з нанесення розпиленням*:Метод нанесення

Діаметр сопла Тиск розпилювача Тиск повітря Розбавлення

Airless 0,010–0,012 дюйми 220 бар –  - 

Airmix/Aircoat 0,010 - 0,012 дюйми 200 - 220 бар 2,0 - 2,5 бар  - 

Caparol NAST
Wagner XVLP
FinishControl
5000

NAST-Frontend
(колір: синій)

Количество воздуха
2/3  _  10 %

Розпилення під
високим тиском 1,8–2,0 мм – 2,5 бар 15 %

*Наведені дані можуть відрізнятися у різних виробників

Нанесення:

Матеріал Capalac Aqua 2k PU-Lack можна наносити щіткою, валиком або розпилювачем. При
нанесення шляхом розпилення, особливо при використанні емалей, що містять ізоціанати,
потрібно дотримуватися правил захисту навколишнього середовища і правил охорони праці.
Для нанесення щіткою використовувати придатну щітку для емалей на водній основі, таку як,
наприклад, Orel-Mix, Friess Blueline або Wistoba 1528 Krex. На великі площі наносити емаль
коротковорсовим (текстурованим) поліамідним (нейлоновим) валиком, після чого одразу
обробити дрібнопористим поролоновим валиком або щіткою для емалі на водній основі.
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Capalac Aqua 2K PU-Lack готовий до нанесення щіткою і валиком. Розбавлення водою не
потрібне.

Розбавлення

Для нанесення розпилювачем можна розбавити питною водою залежно від пристрою і
процедури розпилення.

Структура покриття

Поверхня
Застосува
ння

Підготовка
поверхні

Просочення Ґрунтування
Проміжне
покриття 1)

Фінішне
покриття

Дерево, дерев’яні
матеріали

всередині
відшліфувати /
почистити 

–
Capacryl 
Holz-IsoGrund 2)

Capalac Aqua
2K PU-Lack
або 
Capacryl
PU-Vorlack 3)

Capalac Aqua
2K PU-Lack 4)

Недеформовані
дерев’яні будівельні
матеріали

зовні BFS №18 Capacryl Holzschutz-Grund
Capacryl 
Holz-IsoGrund 2)

Залізо, сталь всередині
відшліфувати /
почистити 

–
Capalac 2K-EP-Haftgrund
або
Disbon 481 EP-Uniprimer

Железо, сталь зовні
відшліфувати /
почистити 

–
Capalac 2K-EP-Haftgrund
або 
Disbon 481 EP-Uniprimer

Цинк
всередині/
зовні

BFS №5 – Capacryl Haftprimer

Алюміній/мідь
всередині/
зовні

BFS №6 – Capacryl Haftprimer

Твердий ПВХ
всередині/
зовні

BFS №22 – Capacryl Haftprimer

Старі покриття зі
здатністю до
навантажень 5)

всередині/
зовні

відшліфувати/зняти
лугом

Місця пошкоджень підготувати та
проґрунтувати залежно від відповідної
основи 

Capacryl Haftprimer

1)) На недеформовані дерев’яні будівельні конструкції згідно з ІнструкцієюBFS№ 18 потрібно нанести подвійне проміжне покриття.
2) На деревину з вмістом водорозчинних знебарвлюваних речовин потрібно завжди наносити CapacrylHolz-IsoGrund, на сучки нанести 2 шари
покриття.
3) Проміжне покриття повинно відповідати за колірним тоном фінішному покриттю. При слабо покривних червоних, жовтих і помаранчевих колірних
тонах отримують колірний тон машинним способом за допомогою ColorExpress, який забезпечує краще покриття зфінішного шару.
Цей колірний тон відрізняється від обраного колірного тону на користь покривної здатності фінішного покриття
4) При слабо покривних колірних тонах (наприклад з жовтого/червоного/помаранчевого діапазону) потрібне додаткове покриття.
5) При порошкових покриттях і покриттях, нанесених на рулонний листовий метал, а також інших критичних основах, потрібно обов’язково попередньо
нанести покриття на пробну поверхню і перевірити зчеплення. 

Старі покриття з несучою здатністю

прибл. 100-120 мл/м2/прохід.Витрата

Наведені значення витрат є орієнтовними та можуть відрізнятися залежно від основи і її
характеристик. Точні значення витрат можна визначити лише після попереднього нанесення
пробного покриття.

(життєздатність)Тривалість обробки

2 години при 20 ºС. При вищих температурах час життєздатності зменшується, а при нижчих
збільшується. Увага! Кінець часу життєздатності визначити неможливо. Перевищення часу
життєздатності, а також надмірне або недостатнє затвердіння (додавання надто великої, надто
малої кількості затверджувача або відсутність затверджувача) призводить до суттєвого
обмеження властивостей продукту.

Температура матеріалу, навколишнього середовища і основи:Умови застосування

Не менше 8 ºС

При температурі 20 ° С і відносній
вологості повітря 65% 

Суха від "пилу" Може
перекриватися

наступним шаром
фарби

Повністю суха 

через годин 1–2 10–12 48

Період висихання

При нижчих температурах і вищій відносній вологості повітря час висихання відповідно
збільшується

Промити водою після використання.Очищення інструментів



Технічна інформація 057
Примітки

Маса: зберігати у недоступному для дітей місці. Під час нанесення і висихання забезпечити
добре провітрювання. Уникати вживання їжі, напоїв і куріння під час використання продукту.
При потраплянні в очі або на шкіру негайно промити водою. Не допускати потрапляння до
каналізації, водойм і на землю. Почистити інструмент одразу після використання водою з милом.
При виконанні шліфувальних робіт користуватися пиловим фільтром Р2. Не вдихати
утворюваних при розпиленні туман. Використовувати комбінований фільтр А2/Р2.
Затверджувач: може викликати алергічні шкірні реакції. Шкідливий для здоров’я при вдиханні.
Може подразнювати дихальні шляхи. Шкідливий для водних організмів при тривалому впливі.
Не вдихати випари/аерозоль. Не допускати потрапляння в очі, на шкіру і на одежу. Уникати
витоку у навколишнє середовище. Носити захисні рукавиці/ захисний одяг / захисні окуляри/
захисну маску. У РАЗІ ВДИХАННЯ: забезпечити постраждалому надходження свіжого повітря і
безперешкодне дихання. У разі нездужання звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або
до лікаря. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: промити великою кількістю води з милом. Містить
ізоціанати. Може викликати алергічні реакції. Лише для професійного використання. 

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Здавати на утилізацію лише спорожнену тару. Рідкі залишки матеріалу здавати до центру
збирання старих фарб/лаків, висохлі залишки матеріалу – утилізувати як будівельні відходи та
відходи від знесення будівель або як комунально-побутові тверді відходи чи побутове сміття.

Утилізація

для цього продукту (кат. А/d): 130 г/л (2010). Цей продукт містить не більше 110 г/л летких
органічних сполук.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

PU 50Код продукту

Маса:Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Поліуретанова акрилова смола, титану діоксид, колірні пігменти, мінеральні наповнювачі, вода,
гліколі, глікольефір, добавки, консерванти (метил/бензізотіазолінон)

Затверджувач:

Аліфатичний поліізоціанат, глікольефір 

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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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.
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