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Capadur Parkett- und SiegelLack
Однокомпонентне прозоре запечатуюче покриття для паркету,
дерев'яних та лакованих поверхонь для внутрішніх робіт.

Опис продукту

Для нанесення прозорого запечатуючого покриття на дерев'яні підлоги в приватних житлових
приміщеннях. Підходить також для нанесення запечатуючого покриття на поверхні, що вкриті
лаками та лазурями всередині приміщень.

Сфера застосування

■ разбавляється водою
■ однокомпонентний
■ висока зносостійкість
■ забезпечує чудове заповнення
■ швидко сохне
■ високоеластичний
■ стійкий до впливу звичайних побутових миючих засобів
■ можливе нанесення без видимих стиків навіть на великих поверхнях
■ підходить для покриття дитячих іграшок згідно DIN EN 71-3

Властивості

Поліуретан однокомпонентний, разбавляється водою.В’яжуче

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

ПрозорийКолірні відтінки

У рідкому стані та при нанесенні лак має молочний відтінок, але у сухому стані він практично
безбарвний (на білих поверхнях може бути легкий жовтуватий відтінок).

Високо-глянцевий, шовковисто-матовий.Ступінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі. Ємкості зберігати щільно закритими.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,0 г/см3 

■ Сухі залишки: бл. 30 масових %
Технічна характеристика

Застосування

Дерев'яні підлоги, паркет, ОСБ-плити, східці та інші дерев'яні поверхні. Підлогові пробкові
покриття, а також поверхні, вкриті лаками та лазурями. Поверхня повинна бути чистою, сухою,
без розділяючих речовин. Не наносити на водорозчинні морилки. На поверхні з покриттям
обов'язково нанести пробний шар та перевірити адгезію.

Придатні основи

Поверхня, на яку буде наноситись запечатуюче покриття, ретельно відшліфувати та очистити.
Повністю видалити старий паркетний лак. Поверхні, вкриті лаками та лазурями, відшліфувати.

Підготовка основи
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Нанесення:
Перед застосуванням ретельно перемішати лак Capadur Parkett-und SiegelLack. Матеріал для
нанесення ґрунтувального покриття при необхідності розбавити 20% води. Capadur Parkett- und
SiegelLack нанести рівномірно щіткою для нанесення запечатуючих покриттів або валиком.  

Метод нанесення

На необроблені дерев'яні поверхні, в залежності від вбираючої здатності, нанести 2-3 шари. На
ОСБ-плити нанести 3-4 шари. На готовий паркет, ламінат та вкритті лаком поверхні нанести 1
шар фінішного покриття.

бл. 100 - 150 мл/м2 на один шар покриття, в залежності від структури поверхні та вбираючої
здатності поверхні.

Витрата

Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні:
Не менше 12° С

Умови застосування

При температурі 20° С та відносній вологості повітря 65% поверхню можна шліфувати та
обробляти приблизно через 12 годин, піддавати навантаженням приблизно через 24-26 годин. 
Перше очищення водою та м'яким миючим засобом, а також розстилання ковра можна
проводити через 1 тиждень.

Період висихання

Очищення та догляд:
Поверхню, вкриту лаком Capadur Parkett- und Siegellack можна очистити віником або
пилососом. Забруднення видалити вологою ганчіркою. У воду для миття можна додати м'який
побутовий миючий засіб для підлог з штучних матералів. При цьому необхідно дотримуватись
вказівок виробника, що тосуються застосування миючих засобів.  

Вказівки

Не використовувати абразивні миючі засоби та розчинники. В областях, що піддаються
сильному забрудненню, наприклад, коридори та зона біля вхідних дверей, необхідно підкласти
коврики. На ніжки меблів приклеїти войлочні накладки, використовувати стільці з м'якими
колесами, під офісні стільці краще покласти захисну підкладку. 

Примітки

■ Зберігати в недоступних для дітей місці.
■ При потраплянні в очі відразу ж промити водою.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію, стічні води та ґрунт. 

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

На повторну переробку віддавати тільки очищені від залишків матеріалу ємкості. Рідкі залишки
матеріалу можна утилізувати як фарби на водній основі, сухі залишки матеріалу - як затверділі
фарби або побутові відходи.

Утилізація

Для категорії продуктів (категорія А/i): макс. 140 г/л (2010 г.). Даний продукт містить макс. 140 г/
л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

див. паспорт безпеки.Детальні вказівки

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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