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Capacryl PU-Matt
Високоякісний поліуретановий акриловий лак для внутрішніх
робіт.

Опис продукту

Водорозчинний поліуретановий акриловий лак для професійних проміжних і фінішних покриттів
всередині приміщень на заґрунтованих дерев'яних елементах, а також на заґрунтованому
металі і твердому ПВХ.
Примітка: Матові поверхні чутливі до подряпин і стирання. На більш високих завантажених
поверхнях, а також деталях, які часто обробляються вручну, наприклад, в громадських
будівлях, переважно використовувати Capacryl PU Satin /Gloss.

Сфера застосування

■ водорозчинний
■ глибоко-матовий
■ зі слабким запахом
■ легкий в нанесенні
■ здатний до дифузії
■ стійкий до побутових мийних засобів
■ підходить для дитячих іграшок згідно DIN EN 71-3

Властивості

Поліуретанова акрилова дисперсія.В’яжуче

■ Білий:
375 мл, 750 мл, 2,5 л

■ ColorExpress:
350 мл, 700 мл, 2,4 л

Упаковка/Розмір тари

■ Білий
■ Може тонуватися за допомогою обладнання ColorExpress (Capamix) в багато відтінки 3D-

колекції, а також в багато відтінки інших колекцій.
У разі Capacryl PU-Matt на поверхні покриття може виникати тимчасове стирання пігменту в
разі темних і інтенсивних відтінків.

Колірні відтінки

При використанні непрозорих відтінків, таких як червоний, помаранчевий, жовтий, ми
рекомендуємо ґрунтовку в відповідному кольорі. Для Capacryl PU-Matt, Capacryl Primer і
Capacryl PU Primer відтінки доступні через технологію ColorExpress.

■ МатовийСтупінь глянцю

У прохолодному місці, не на морозі.
Оригінальна герметично закрита ємність зберігається бл. 24 місяців.

Зберігання

внутр 1 внутр 2 внутр 3 зовн 1 зовн 2

+ + + – –

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

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche
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Застосування

Заґрунтовані деталі з деревини. Заґрунтований метал і твердий ПВХ всередині приміщень.
Поверхня повинна бути чистою, стабільною, сухою і вільною від забруднень і розділяючих
речовин.

Придатні основи

Дерев'яні деталі:
Відшліфувати дерев'яні поверхні в напрямку росту волокон, ретельно очистити і, при
необхідності, обробити ґрунтовкою.

Підготовка основи

Залізо, сталь:
Залізо і сталь очистити до стандартного ступеня чистоти SA 2 ½ або ST3 (механічна) згідно з DIN
EN ISO 12944-4 та обробити ґрунтовкою для захисту від корозії.

Цинк, твердий ПВХ:
Очистити за допомогою миючого засобу з вмістом аміаку згідно BFS №5 або 22 і обробити
ґрунтовкою.

Алюміній, мідь:
Промити нітро-розчинником або засобом для очищення з фосфорною кислотою згідно BFS №6 і
обробити ґрунтовкою.

Старі покриття:
Відшліфувати. Видалити нестійкі старі покриття і заґрунтувати їх при необхідності.

Вказівки щодо нанесення методом розпилення:Метод нанесення

Діаметр Тиск розпилення Тиск повітря Розбавлення

Airless 0,008–0,012 дюймів 200 бар – -

Airmix/Aircoat 0,011–0,015 дюймів 120 бар 2,5 бар -

Застосування:  Capacryl PU-Matt можна наносити за допомогою щітки, валика або
розпилювача. Добре перемішати перед використанням і нанести нерозбавленим методом
розпилення.

Придатні такі типи щіток: щітка з щетинками Orel-Mix, Wistoba 1528 Krex, Mesko Aqua M3.
Для ручного нанесення покриття на більші поверхні нанесіть матеріал за допомогою
нейлонового валика з коротким ворсом і відразу ж обробіть поверхню тонкопористим пінним
валиком або щіткою.
Розмір інструменту повинен бути адаптований до розміру поверхні, щоб було можливо більш
швидке нанесення матеріалу і рівномірна обробка поверхонь (див. також додаткову
інформацію про обробку водорозчинних фарб «Поради по нанесенню для професіоналів»).
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Структура покриття

Поверхня
Застосуванн
я 1) Підготовка поверхні Ґрунтування Проміжне покриття 3) Фінішне покриття 4)

Дерево, деталі з деревини внутр. шліфування/очищення Capacryl Holz-IsoGrund 2)

В разі необхідності
Capacryl PU-Vorlack

1 - 2 шари
Capacryl PU-Matt 

Залізо, сталь внутр. увидалення іржі/очищення Capalac AllGrund

Цинк внутр. BFS № 5 Capacryl Haftprimer

Алюміній/ мідь внутр. BFS № 6 Capacryl Haftprimer

Тверди внутр. BFS №22 Capacryl Haftprimer

Старі покриття зі здатністю до
навантажень

внутр. шліфування Capacryl Haftprimer

1) Для визначення відповідних методів див. Технічну інформацію № 606.
2) На дереві з водорозчинними інгредієнтами використовуйте в 1-2 шари Capacryl Wood
IsoGrund.

3) Проміжне покриття такого ж кольору, як і фінішне покриття. Для червоних, жовтих і
оранжевих відтінків, рекомендується відтінок, який дозволяє краще покривати фінішне
покриття.

4) При використанні яскравих відтінків (наприклад, з жовтого / червоного / помаранчевого
спектру), може знадобитися додаткове покриття.

Примітка: У разі порошкових покриттів і інших критичних поверхонь обов'язково наносіть
пробне покриття і перевіряйте їх адгезію.

Бл. 100–120 мл/м2/шар.
Значення витрат є приблизними, і можуть відрізнятися в залежності від стану поверхні. Точні
значення витрат можуть визначатися тільки пробними нанесенням на зразках.

Витрата

Температура для матеріалу, поверхні то повітря: 
мін. 8 °C

Умови застосування

При 20 °C та 65 % відносні вологості
повітря

Поверхня "суха від
пилу"

Поверхня готова до
наступного
нанесення

Поверхня повністю
суха

Години 1–2 10–12 48

Період висихання

При більш низьких температурах і підвищеній вологості час висихання збільшується.

Після застосування промити водою.Очищення інструментів

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихайте аерозольний туман. Використовуйте
комбінований фільтр A2 / P2. При шліфуванні використовуйте пиловий фільтр P2. Забезпечте
ретельну вентиляцію під час обробки і висихання. Слід уникати вживання, пиття і куріння під час
використання фарби. При потраплянніі в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю
води. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт. Додаткова інформація: див.
паспорт безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Тільки порожні контейнери можна віддавати для переробки. Утилізуйте залишки рідкого
матеріалу в місці збору старих фарб / старих покриттів, викидайте висушені залишки матеріалу в
якості будівельного сміття або побутових відходів.

Утилізація

для категорії продуктів (кат. A/d): 130 г/л (2010). Даний продукт містить макс. 110 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-LW01Код продукту

Поліуретанова / акрилатна смола, діоксид титану, кольорові пігменти, мінеральні наповнювачі,
вода, гліколі, гліколеві ефіри, добавки, консерванти (метил / бензізотіазолінон)

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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