Műszaki információ Nr. D055
> Oldószeres mázolóanyagok >> Festőmesterek Profi termékei

Capalac Profi SM
Selyemmatt, aromamentes mûgyanta
fehér lakk kül- és beltérre.

Termékleírás
Alkalmazás:
Tulajdonságai:

Kötőanyag:
Sűrűség:
Szín:
Fényesség:
Tárolás:
Kiszerelés:
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Fa-, fém és kemény PVC kül- és beltéri felületek fedő lakkozására.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Aromamentes oldószer
Magas fehérség
Nemes selyemfény
Jó rugalmasság
Sokáig feldolgozható
Tartós
Kiváló fedőképesség, jó élfedés
Jó ütésállóság
Könnyű feldolgozhatóság
Gyors száradás
Kitűnő önterülés
Ellenáll a különböző háztartási tisztítószereknek, rövid ideig gyenge savaknak
és lúgoknak
■ Magas időjárás- és fényállóság
Aromamentes alkidgyanta kombináció, oldószertartalommal.
Kb. 1,2 g/cm3
Fehér.
Colorexpress rendszer szerint.
Selyemmatt.
Hűvös, fagymentes helyen.
1 liter, 2,5 liter és 10 liter

Műszaki információ Nr. D055
Feldolgozás
Alkalmas alapok:
Előkészítés:
Feldolgozás:
Felhordás:
Feldolgozási hőmérséklet:
Tanácsok szóráshoz:

Szerszámok tisztítása:

Lealapozott és előlakkozott fa, fém és kemény PVC.
A lealapozott felületet enyhén lecsiszolni és letisztítani.
Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni. Szükség esetén Dupa-inn Verflüssigerrel (aromamentes) vagy Capalac Kunstharz-Verdünner-rel hígítani.
Ecsettel, hengerrel vagy szórással.
Anyag-, levegő-, alap min.+5 °C.
Magasnyomású szórás:
■ szórófej: 1,5-2,0 mm
■ nyomás: 2-4 bar
■ hígítás: 5-15 Vol.%
■ DIN 4mm konzisztencia: 30-50 sec
Alacsony nyomású szórás:
■ szórófej: 1,5 mm
■ nyomás: 0,2-0,5 bar
■ hígítás: 5-20 Vol.%
■ DIN 4mm konzisztencia: 30-40 sec
AIRLESS:
■ szórószög: 25°-65°
■ szórófej: 0,009-0,011 incs
■ nyomás: 180-200 bar
■ hígítás: −
■ DIN 4mm konzisztencia: szállítási viszkozitás
Használat után azonnal terpentines hígítóval.

Biztonsági előírások:

Gyúlékony. Gyermekektől elzárva kell tárolni. Az edényt jól lezárva, hűvös, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Tűz- és szikraforrásoktól távol tartani. Dohányozni tilos.
Kerüljük a bőrre vagy szembe kerülését. Szórásnál a ködöt nem szabad belélegezni. Kizárólag jól szellőztethető helyiségben szabad felhordani. Nem kielégítő szellőzés esetén használjunk védőmaszkot. Nem kerülhet a csatornahálózatba vagy nyílt
vizekbe. Pontos adatok: lsd. Biztonsági Adatlap

Hulladékelhelyezés:

Csak maradéktalanul kiürített edényt lehet újrafeldolgozásra visszaadni. Anyagmaradékot tartalmazó edényt festékek és lakkok számára kijelölt hulladék gyűjtőben
kell elhelyezni.

Felhasználás:

Felhasznált
mennyiség
ml/m2

Ecsettel
való
felvitel

Hengerezés

Magas
nyomású
szórás

Airless
szórás

Alacsony
nyomású
szórás

Függőleges
felületen

100-120

90-110

110

120

120

Vízszintes
130
130
130
130
130
felületen
Pontos anyagfelhasználás a helyszínen, próbafestéssel határozható meg.
Száradási idők:

20 °C-on és 65 %-os relatív páratartalom esetén:
Porszáraz

Megfogható

Átfesthető

Átszórható

Óra múlva
4
8-10
24
8-16
Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb páratartalom esetén a száradási idő
arányosan megnövekszik.
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Rétegfelépítés:
Alap

Felhasználási terület

Alapfelület
előkészítése

Impregnálás

Alapozás

Köztes réteg

Fa, faszerszámok

beltér

csiszolás

−

Capalac
Grund

−

Fa

kültér

BFS Nr. 18

Capalac HolzImprägniergrund

Capalac
Grund

Capalac Profi
SM

beltér

rozsdátlanítás
/ zsírtalanítás

−

Capalac
Korrogrund
alapozó

−

kültér

rozsdátlanítás
/ zsírtalanítás

−

2 x Capalac
AllGrund
vagy 2 x
rozsdagátló
alapozó

Capalac Profi
SM

beltér

BFS Nr. 5

−

Disbon 481
EP-Uniprimer

−

kültér

BFS Nr. 5

−

Disbon 481
EP-Uniprimer

Capalac Profi
SM

beltér

BFS Nr. 6

−

Capalac
AllGrund

−

kültér

BFS Nr. 6

−

Capalac
AllGrund

Capalac Profi
SM

Kemény PVC

beltér / kültér

BFS Nr. 22

−

Capalac
AllGrund

−

Hordképes
régi bevonatok

beltér / kültér

csiszolás /
lúgozás

Vas, acél

Cink

Alumínium,
réz

Műszaki tanácsadás:

A sérülésektől függően kell a
felületet előkezelni és alapozni.

Záróréteg

Capalac Profi
SM

szükség esetén Capalac
Profi SM

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

Műszaki információ Nr. D055 • Állapot: 2007. november
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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