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> Vízes mázolóanyagok >> Nyílászáró, fűtőtestlakkok és korróziógátló festékek

Capacryl 
Fenster-Lack
Vízzel hígítható speciális nyílászáró  
zománcfesték kül-és beltérre.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 965

Kül-és beltéri ablakok és ajtók fényes, környezetbarát lakkozására.

■ Vízzel hígítható
■ Környezetbarát
■ Enyhe illatú
■ Nem ragad be
■ Kíváló fedőképességű
■ Rugalmas
■ Ellenáll a háztartásban szokásos ablaktisztítószereknek
■ Diffúzióképes

Akril-diszperzió. A termék VOC tartalma szerint megfelel az EU 2004/42/EG számú 
d kategóriára vonatkozó előírásának.

kb. 1,2 g/cm3

Fehér

Fényes

Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, bontatlan csomagolásban minőségét gyár-
tástól számított 12 hónapig megőrzi.

750 ml és 2,5 liter

Alkalmazás:

Tulajdonságai:

Kötőanyag:

Sűrűség:

Szín:

Fényességi fokozat:

Tárolás:

Kiszerelés:

Feldolgozás

A Capacryl Fenster-Lack ecsettel, hengerrel és szórással is felvihető. Felhasználás 
előtt gondosan fel kell keverni és szükség szerint max. 5% vízzel hígítani.
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Alapozott ablakok és ajtók, valamint alapozott kemény PVC és hordképes régi 
festések. Az alapfelületnek tisztának, hordképesnek, száraznak és tapadást gátló 
anyagoktól mentesnek kell lennie. A fa nedvességtartalma lombos fáknál az átlagos 
12%-ot, tűlevelű fáknál az átlagos 15%-ot nem haladhatja meg.

Fa épületelemek: A fa felületét szálirányosan megcsiszolni, alaposan megtisztítani 
és a gyantát, gyantázó helyeket eltávolítani. Éles éleket lecsiszolni.
Kemény PVC: Szalmiákos, nedvesítőszeres tisztítás scotch brite-al.
Régi festések: A régi festéket megcsiszolni és/vagy lugozni. A nem hordképes 
régi bevonatokat maradéktalanul el kell távolítani.

Kb. 100-130 ml/m2 rétegenként. A felhasználási értékek csak irányértékek, ame-
lyek az alapfelülettől és annak tulajdonságaitól függően eltérnek. A pontos felhasz-
nálási értéket csak megelőző próbafestés útján lehet meghatározni.

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete legalább +8°C legyen.

Használat után azonnal vízzel.

VdL-RL01 szerint tartalmaz: poliakrilátgyanta, titán-dioxid, szilikátok, víz, glükol, …, 
additív, tartósítószer

Fúvóka Szórónyomás Légnyomás Hígítás

Airless 0,011-0,015 inch 200 bar - max. 5%

Airmix/aircode 0,011-0,015 inch 120 bar 2,5 bar szállítási 
viszkozitás

Finecoat 1,8-2,2mm - kb. 0,5 bar max. 5%

Nagynyomású 2,0-2,5mm - 5,0 bar max. 5%
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1. Vízoldható, szinező anyagokat tartalmazó fák esetén mindig Capacryl Holz-
IsoGrundot kell alkalmazni, a gallyak helyét 2x lefesteni

2. A régi festések hibás helyeit a mindenkori alapfelületnek megfelelően kell  
előkezelni és alapozni.

Alkalmas alapfelületek:

Az alapfelület előkészítése:

Felhasználás:

Feldolgozási hőmérséklet:

Szerszámok tisztítása:

Ajánlás szórás esetére:

Rétegfelépítés:
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Műszaki információ Nr. 965  •  Állapot: 2007. december
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.
Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.  •  H-1108 Budapest, Gyömrői út 140. 
Tel.: 1/264-8914, 265-1594  •  Fax: 1/262-0467  •  Internet: www.caparol.hu  •  e-mail: caparol@caparol.hu
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Coil Coating bevonatok és más problémás alapfelületek esetén először feltétlenül 
próbafestést kell végezni és a tapadást megvizsgálni.

20°C –on és 65%-
os relatív pára-
tartalom esetén

Porszáraz Átfesthető Átszáradt

Óra múlva 1-2 10-12 48

Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom a száradást késleltetheti.

S 2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 23 - A keletkező permetet nem szabad belélegezni
S 51 - Csak jól szellőztetett helyen használható
S 26 - Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 28 - Ha az anyag bőrre kerül vízzel bőven azonnal le kell mosni
S 29 - Csatornába engedni nem szabad

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. 
rendeletben, és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben foglaltak szerint. Nem sza-
bad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Lejárt szavatosságú lakként, 
festékként gyűjthető össze! Csak a teljesen kiürült tárolóedény hasznosítható újra!

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 javaslatát

Figyelem:

Száradási idők:

Biztonsági előírás:

Hulladékelhelyezés:

Műszaki tanácsadás:


