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Capalac BaseTop Gloss
Глянцева фарба з високою покривною здатністю для
фарбування вікон, для ефективного та універсального
використання всередині та приміщень.

Опис продукту

Високоякісна фарба для проміжних і фінішних покриттів на стабільних і обмежених за розміром
дерев'яних конструкціях (крім каркасів і фасадного облицювання), ґрунтованого металу для
зовнішнього і внутрішнього застосування.

Сфера застосування

Ідеально підходить для ремонту старих покриттів без додаткового ґрунтування.
Для віконниць рекомендовано використовувати захисну фарбу Capadur Color Wetterschutzfarbe.
Не рекомендується для покриття садових меблів. Не використовуйте білі відтінки на
опалювальних системах, так як можливе пожовтіння (рекомендується лак Capalac Heizkörper-
Lack).
Через типовий запах фарби на основі смоли алкіду, ми рекомендуємо використовувати Capacryl
PU-Satin / Gloss для великих покриттів всередині приміщень.

■ висока покривна здатність на поверхні та з країв
■ висока здатність до заповнення
■ швидко сохне
■ висока стійкість до погодних умов через модифіковану силіконом алкідну смолу
■ зносостійка поверхня
■ стійка до побутових миючих засобів
■ без запаху

Властивості

Силіконовий алкідний лак з розчинниками без запаху.В’яжуче

■ Білий:
750 мл, 2,5 л

■ ColorExpress:
2,5 л

Упаковка/Розмір тари

Білий, можливі інші відтінки за допомогою обладнання ColorExpress (Capalac mix).Колірні відтінки

При використанні відтінків з поганою покривною здатністю, таких як червоний, помаранчевий,
жовтий, ми рекомендуємо нанести грунтуюче покриття у відповідному кольорі. Для Capalac
BaseTop Gloss, Capalac AllGrund, Capalac Primer і Capalac PrimerWhite відтінки доступні за
допомогою тонування на машинах ColorExpress.

В яскравих відтінках і в білому кольорі на поверхні можуть проявлятися пожовтіння. Це може
виникати через вплив світла (УФ-випромінювання), тепла і хімічних впливів, наприклад, парів
аміаку від засобів очищення, адгезивів, фарб або герметиків. Це пожовтіння характерно для
матеріалу і не може служити причиною для рекламації.

Стійкість кольору згідно з Інструкцією BFS №26:
В'яжуче: клас B
Пігментація: група 1 - 3, в залежності від кольору
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ГлянцевийСтупінь глянцю

У прохолодному місці, в щільно закритій ємності.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,3 г/см3 Технічна характеристика

внутр 1 внутр 2 внутр 3 зовні 1 зовні 2

○ ○ ○  +   + 

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

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Ґрунтоване дерево або метал.
Поверхня повинна бути чистою, сухою, вільною від забруднень і речовин і мати здатність до
навантажень.
Вміст вологи в деревині не може перевищувати 13% для стабільних за розміром елементів та
15% для елементів з обмеженою стабільністю за розміром.

Придатні основи

Дерев'яні деталі:
Дерев'яні поверхні відшліфувати в напрямку росту волокон, ретельно очистити і видалити
розділяючі речовини, наприклад, смолу або засмолки. Видалити гострі кути (див. Інструкцію BFS
№18).

Підготовка основи

Залізо, сталь:
Підготувати залізо або сталь до стандарту чистоти Sa 2 ½ або ST3 (механічно) згідно DIN EN ISO
12944-4.

Алюміній (не анодований):
Очистити нітророзчинником або очищувачем з фосфорною кислотою за допомогою наждачного
паперу згідно з Інструкцією BFS №6.

Старі покриття:
Покриття з нетермопластичних фарб видалити.

Вказівки для нанесення за допомогою розпилювача:Метод нанесення

Діаметр сопла Тиск Розбавлення Температура
матеріалу

Aircoat-Tempspray 0,011–0,013
дюйми 180–200 бар ннерозбавлений 40 °C*

*Вказівки: Через температуру займання Capalac BaseTop-Gloss, матеріал можна нагрівати до
температури макс. 40°C.

Підготовка:

Розпилення можливо в консистенції при постачанні за допомогою нагрівання матеріалу
(Tempspray) з Aircoat.
Capalac BaseTop-Gloss готовий до використання і може наноситися за допомогою щітки або
валика.

Структура покриття
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Основа Застос
уванн
я  

Підготовка
поверхні

Просочування Ґрунтування Проміжне покриття Фінішне
покриття

Дерево, дерев'яні деталі внутр шліфування – Capalac Vorlack у разі необхідності
Capalac BaseTop-Gloss

Capalac
BaseTop-Gloss

Дерево зовні BFS №18 Capalac Holz-
Imprägnier-Grund Capalac GrundierWeiß Capalac BaseTop-Gloss

Залізо, сталь внутр видалити іржу/
знежирити – Capalac AllGrund у разі необхідності

Capalac BaseTop-Gloss

зовні видалити іржу/
знежирити – 2 x Capalac AllGrund Capalac BaseTop-Gloss

Алюміній внутр/
зовні BFS №6 – Capalac AllGrund у разі необхідності

Capalac BaseTop-Gloss

  внутр/
зовні шліфування Пошкодження обробити відповідно типу

поверхні і заґрунтувати
у разі необхідності
Capalac BaseTop-Gloss

2  не термопластичні
Вказівка: Попередньо зробіть пробне нанесення на порошкові покриття та інші критичні поверхні і перевірте адгезію.
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Нанесення щіткою Нанесення
валиком

Нанесення
методом
розпилення

Витрата мл/м2 /шар  80–100 70–90 100–120

Витрата

Значення витрати є приблизними значеннями, які можуть відрізнятися в залежності від типу і
стану поврхності. Точні значення витрати можуть визначатися тільки при пробному нанесенні
покриття.

Температура для матеріалу, повітря та поверхні: 
мін. 5 °C

Умови застосування

При 20 °C та відносній
вологості поверхні
65 %

Поверхня суха від
пилу

Поверхня
суха на
дотик

Поверхня готова
до наступного
нанесення

Години бл. 6 12 16–18

Період висихання

При більш низьких температурах, підвищеної вологості повітря час висихання збільшується.

Після використання промити інструменти синтетичним розчинником або скипидаром.Очищення інструментів

Примітки

Небезпечний для водних організмів. Тривала дія зі шкірою може викликати сухість шкіри або
розтріскування. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихайте пари / аерозоль. Не
допускайте потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. Використовуйте тільки на відкритому повітрі
або в добре провітрюваних приміщеннях. Уникайте потрапляння в навколишнє середовище.
При проковтуванні: прополоскати рот. НЕ викликати блювоту. Зберігати ємність щільно
закритою в добре провітрюваному місці.
Містить 1,2,2,6,6-пентаметілпіперіділ, метил (1,2,2,6,6-пентаметіл-4-піперидил), бутанон оксим.
Може викликати алергічну реакцію.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Тільки порожні ємності можна віддавати для переробки. Утилізуйте залишки рідкого матеріалу в
місці збору старих фарб, сухі залишки матеріалу викидайте в якості будівельних відходів або як
із побутовим сміттям.

Утилізація

Для категорії продуктів (кат. A/d): 300 г/л (2010). Даний продукт містить макс. 300 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-LL01Код продукту

Алкідна смола, аліфатичні вуглеводні, двоокис титану, карбонат кальцію, силікати, осушувачі,
профілактичні засоби для шкіри, добавки.

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

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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