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Capalac 
Profi Venti
Vízháztartást szabályozó selyemfényû festék  
faablakokra és korlátozottan mérettartó fa  
elemekre, kül-és beltérre.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 086

Vízháztartást szabályozó ablakfesték kül- és beltéri alkalmazásra. Zsalugáte-
rekre a gyakran nem megfelelő szerkezeti kialakítások miatt a Capadur Color 
Wetterschutzfarbe alkalmazása ajánlatos.

■ Könnyen feldolgozható, kiválóan terülő
■ Diffúzióképes, vízháztartás szabályozó
■ Gyorsan száradó
■ Jó élfedő
■ Háztartási tisztítószereknek és rövid időre gyenge savaknak és lúgoknak ellenáll
■ Aromás oldószert nem tartalmaz

Alkidgyanta, aromamentes oldószer.

1,25 g/cm³

Selyemfényű

Fehér. ColorExpress rendszerrel színezhető.
Megjegyzés: Intenzív és sötét színekre (pl.sötétkék) festett felületek dörzsölésekor 
a dörzsölő felület (pl. textília) megszíneződhet, ilyen esetben egy szintelen fedőré-
teggel pl. Capalac Kristall-lal (Capalac Kunstharz-Klarlack) való átvonás ajánlott.

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 102/1996. (VII.12.) 
Korm. rendeletben foglaltak szerint. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt 
ártalmatlanítani! Lejárt szavatosságú lakként, festékként gyűjthető össze! Csak a 
készítményt nem tartalmazó doboz hasznosítható újra!

Hűvös helyen. Az edényt jól lezárva kell tartani.

Standard: 375 és 750 ml, 2,5 és 10 liter
ColorExpress: 1 és 2,5 és 10 liter

Felhasználás:

Tulajdonságai:

Anyagbázis:

Sűrűség:

Fényességi fok:

Színek:

Biztonsági intézkedések:

Tárolás:

Kiszerelés:
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Feldolgozás

Mérettartó és korlátozottan mérettartó fa épületelemek. Az alapfelület legyen szá-
raz, hordképes és tapadást gátló anyagoktól mentes.

Lombos fa: max. 12 %
Tűlevelű: max. 15 %

Új fa épületelemek: Felületet szálirányba lecsiszolni, alaposan megtisztítani és az 
esetleg kilépő fa alkotóelemeket, pl. gyantát eltávolítani.
Régi, kezeletlen fa: Időjárásnak kitett, elszürkült felületeket az egészséges fáig 
lecsiszolni és alaposan megtisztítani. Éles éleket lecsiszolni.
Festett fa: Nem hordképes régi festéket az egészséges fáig teljesen eltávolítani. 
Hordképes régi festéket lecsiszolni és megtisztítani.

1 A károsult nyers fa felületeket Capalac Holz-ImprägnierGrund-dal vagy Capadur 
Impregnálólazúrral impregnálni. Az ablakok belső felületén Capalac FensterLack, 
vagy a Capalac Profi HG (Capalac Hochglanz-Buntlack) párát kevésbé áteresztő 
réteget ad. Bejárati (külső) ajtókon Capalac Base Top-pal ellenállóbb és kevésbé 
szennyező bevonat érhető el.

Ecsettel, hengerrel vagy szórással. A Capalac Profi Venti ecsettel való felvitelre 
közvetlenül alkalmas. Felhasználás előtt gondosan fel kell keverni, ha szükséges 
Caparol AF-Verdünner-el vagy más alkalmas hígítóval hígítani.

Magasnyomású szórás:
szórófúvóka: 1,5-2,0 mm
nyomás: 2,0-4,0 bar
hígítás: 5-15 térf.%
viszkozitás DIN4:30-50 sec.
Alacsony nyomású szórás:
szórófúvóka: 1,5 mm
nyomás: 0,2-0,5 bar
hígítás: 5-20 térf.%
viszkozitás DIN4:30-40 sec.
AIRLESS:
szórófúvóka: 0,009-0,011 inch
szórófej: 0,23-0,28 mm
nyomás: 180-200 bar
hígítás nem szükséges
viszkozitás: szállítási viszkozitás

ecsettel való felvitel:100-110 ml/m² rétegenként.
hengerezés: 90-100 ml/m² rétegenként.
magas/alacsony nyomású szórás: 120 ml/m² rétegenként.
Airless: 130 ml/m² rétegenként.
Pontos anyagfelhasználás csak próbafestéssel határozható meg.

Alkalmas alapfelületek:

Előkészítés:

Rétegfelépítés:

Felhordás:

Szórás:

Anyagfelhasználás:

Alapfelület Felhasználás Felület  
előkészítés Impregnálás Alapozás Közbenső  

réteg Fedőréteg

Fa, faanyagok Beltéren csiszolás - Capalac Profi 
Venti

Capalac Profi 
Venti

Capalac Profi 
Venti

Fa  
épületelemek Kültéren

csiszolás, élek, 
gyanta eltávolí-
tása, repedések 

szanálása

Capalac Holz 
Imprägnier-
grund vagy 
Capadur 

Impregnálólazúr 
(színtelen)

Capalac Profi 
Venti

Capalac Profi 
Venti

Hordképes  
régi festékek

Bel- és  
kültéren

lecsiszolni vagy 
lelugozni

Capalac Profi 
Venti1

Ha szükséges 
Capalac Profi 

Venti
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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.
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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20 ºC hőmérséklet és 65 % relatív páratartalom esetén:
porszáraz 3 óra
megfogható 6-7 óra
átfesthető 4-6 óra
szórható 6 óra
Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő meg-
növekedhet.

Min. 5 °C hőmérséklet a levegőre, az anyagra és az alapfelületre.

Használat után azonnal lakkbenzinnel vagy a felhasznált hígítóval.

Veszélyes összetevők:
Nafta (EU-szám: 265-150-3) 10-25 %
R 10 – Kevésbé tűzveszélyes
R 66 – Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja
S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 7/9 – Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó
S 16 – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás
S 23 – A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni
S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 29 – Csatornába engedni nem szabad
S 38 – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
S 51 – Csak jól szellőztetett helyen használható
S 62 – Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutat-
ni az edényzetet vagy a címkét
„Szenzibilizáló anyagot (Butanon-oxim) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás 
reakciókat válthat ki.”

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

Száradási idők:

Feldolgozási hőmérséklet:

Szerszámok tisztítása:

Biztonsági előírások:

Műszaki tanácsadás:


