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> Vízes mázolóanyagok >> Capacryl család

Capacryl 
PU-Satin
Karc- és ütésálló polyuretán-akrillakk  
mázolóanyag.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 1041

Könnyen feldolgozható polyuretán-akrillakk fa és acél felületek karc- és ütésálló 
fedőlakkozására. A Capacryl PU-Satin jól terül és kiválóan fed.

A Capacryl PU-Satin selyemfényű, karc- és ütésálló polyuretán-akrilakk.

■ Jó időjárásállóság
■ Rendkívül karc- és ütésálló
■ Jól tapadó
■ Háztartási tisztítószereknek ellenálló
■ Gyorsan száradó
■ Kiválóan fedő
■ Gyulladáspont: 42 °C
■ Szilárd anyag tartalom: kb. 45 súly %

Polyuretán-akrildiszperzió.

Kb. 1,23 g/cm3

Selyemfényű.

Fehér. Transzparens bázis a ColorExpress színezőrendszerben a Caparol 3D-rend-
szer, Alpinacolor, RAL stb. színekben színezhető. A színezett termékeknél a feldol-
gozás előtt ellenőrizni kell, hogy a színárnyalat megfelelő-e.

750 ml és 2,5 liter, 10 liter.

Hűvös helyen, jól lezárva kb. 12 hónapig tárolható.

Gyúlékony. Gyermekek elől elzárva tartandó. A terméket tartsuk jól lezárva jól szellőző 
helyen. Használat közben dohányozás és nyílt láng használata tilos. A gőzt/aeroszolt 
ne lélegezzük be. Szembe, bőrre ne kerüljön. Ne engedjük a lefolyóba/nyílt vizekbe 

Felhasználás:

A termék jellege:

Tulajdonságok:

Anyagbázis:

Sűrűség:

Fényességi fok:

Színek:

Kiszerelés:

Tárolás:

Biztonsági intézkedések:
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vagy a talajba. Rosszul szellőző helyiségben használjunk védőálarcot. Kizárólag jól 
szellőző helyiségben alkalmazzuk. A gyomorba jutva ne erőltessük a hányást, hanem 
azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a termék csomagolását, illetve címkéjét.

Csak olyan göngyöleg forgatható vissza, amelyből a maradék anyagot kiürítették. 
Az anyagmaradékokat tartalmazó göngyöleget használt lakk számára kialakított 
gyűjtőhelyen kell leadni. Folyékony anyagmaradványokat halogénezett oldószere-
ket nem tartalmazó öreg festékek, lakkok formájában kell kezelni.
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Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az 
alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott 
felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.
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Hulladék elhelyezés:

Feldolgozás

Fa, vas, acél, alumínium, cink, réz és kemény PVC. Az alapnak száraznak, tisz-
táznak, hordképesnek, szilárdnak, leváló anyagoktól mentesnek kell lennie.

Kültéri fa alapfelületet Capalac Holz-Imprägniergrund impregnáló alapozóval kezel-
jük. A fém felületekről távolítsuk el a rozsdát.

Az alapfelülettől függően végezzük el a megfelelő előkészítést.
Alapréteg: A vas és acél felületeket egy rétegben Capalac Korrogrunddal alapoz-
zuk. A fa felületeket egy rétegben Capalac Grund-dal alapozzuk. Alumínium, cink, 
réz és kemény PVC felületekre egy réteg Capalac AllGrundot vigyünk fel.
Köztes réteg: Egy Capalac Grund alap- és/vagy köztes réteget vigyünk fel.
Fedőréteg: Capacryl PU-Satinnal vigyünk fel egy fedőréteget.

A Capacryl PU-Satin lakkot ecsettel, hengerrel, vagy szórva (kifelé zárt 
szóróberendezés) vihetjük fel.

+20 °C-on és 65 % rel. páratartalom mellett kb. 2 óra múlva porszáraz, kb. 16 óra 
múlva átdolgozható. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom mellett 
a száradási idő meghosszabbodik.

+5 °C anyag-, környezeti- illetve alaphőmérséklet alatt ne hordjuk fel.

A Capacryl PU-Satin ecsettel és hengerrel történő felhordás esetén azonnal fel-
használható. Felhasználás előtt jól keverjük fel.

5-15 % vízzel a feldolgozáshoz megfelelő állagúra hígítsuk.

Kb. 80 ml/m2

Kb. 7-10 m2/liter. A minimális 30 mμ rétegvastagsághoz 80 mμ vastag nedves réte-
get hordjunk fel. A felhasználandó pontos anyagmennyiséget az adott objektumon 
elvégzett próbafestés alapján lehet meghatározni.

Használat után rögtön, vízzel.

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló 
alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szak-
tanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Alkalmas alapok:

Az alap előkészítése:

Rétegfelépítés:

Felhordás:

Száradási idő:

Feldolgozási hőmérséklet:

Hígítás:

Szórás (magasnyomás):

Felhasználás:

Kiadósság:

Szerszámok tisztítása:

Műszaki tanácsadás:


