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Capacryl Spray-TEC Filler
Airless szóróberendezésekhez optimalizált vizes bázisú közbenső
réteg nagy mennyiségű (400 µm-ig) alkalmazhatósággal, jól töltő
képességgel és könnyű csiszolhatósággal. Alkalmas kivalló
minőségű beltéri felületek előkészítéséhez.

Termékleírás

A Capacryl Spray-TEC Filler beltérben, közbenső rétegekhez alkalmazható poliuretán-akril bázisú
töltőanyag. Elsősorban méretstabil fafelületekre, ahol fontos a felület megfelelő előkészítése a későbbi
gépi szórással történő festéshez. Egyéb, megfelelően előkészített méret stabil hordozófelületek
szintén bevonhatók.
Az előkészített felület Capacryl Spray-TEC, Capacryl PU-Gloss / PU-Matt / PU-Satin és Capalac Aqua
2K PU-Lack mázolóanyagokkal festhető.

Alkalmazás

■ Hatékony alkalmazhatóság Airless szóróberendezésekkel
■ Vízzel hígítható
■ Nagyon jó fedőképesség
■ Jól töltő jellemzők
■ Akár 450 µm nedves rétegvastagság
■ Könnyen csiszolható
■ Vízbázisú fedőrétegekkel gyorsan újrafesthető
■ 2K oldószer/poliuretán-akril alapú mázolóanyagokkal is bevonható
■ Feltételes szigetelő hatás a fa természetes alkotóelemeivel szemben (pl.: összetevőkben kevés

közepes tartalommal rendelkező faanyagok (lucfenyő) és akadályozó alapozó összetevőkben
gazdag faanyagokhoz, mint pl tölgy vagy vörösfenyő). 

Tulajdonságok

Poliuretán-akril diszperzióBázis

5 lKiszerelés/csomagolási egység

FehérSzínek

MattFényességi fok

Hűvös, fagymentes helyen, bontatlan gyári csomagolásban, gyártástól számított legalább 12 hónapig
eltartható.

Tárolás

Sűrűsség: kb. 1,3 g/cm3Műszaki adatok

Capacryl Holz-IsoGrund, Capacryl Haftprimer, Capacryl Spray-TECKiegészítő termék

Beltér 1 Beltér 2 Beltér 3 Kültér 1 Kültér 2

+ + ○ – –

(–) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható

A termék
felhasználási területe a 606. számú

Műszaki Információban definiáltak
alapján.
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Feldolgozás

Alapozott, méretstabil fafelületek, valamint alapozott fémfelületek és kemény PVC. Az alapfelület
legyen stabil, szilárd, száraz, valamint tiszta és minden olyan anyagtól mentes, amely csökkenti a
megfelelő tapadást. A méretstabil fafelületek nedvességtartalma nem haladhatja meg a 13%-ot.

Alkalmas alapfelületek

Csiszolja meg, majd tisztítsa meg a festendő felületet.Alapfelület előkészítése

Fa elemek:
A fa felületét szálirányban meg kell csiszolni, majd alaposan megtisztítani és az esetleg kiszivárgó
fatartalmat (fagyanta) eltávolítani. Az éles sarkokat, éleket törje le, csiszolja le (lásd a BFS No. 18
adatlapját) majd alapozza Capacryl Holz-IsoGrund használatával.

Vas acél:
Vas és acél felületek előkészítése SA 2 ½ (szemcsesugaras tisztítás) vagy ST3 (gépi tisztítás) felület
előkészítési fokozat szerint. Kövesse a DIN EN ISO 12 944-4 szabványt.

Cink, kemény PVC:
A felületet mossa le ammóniás/szalmiákos nedvesítőszerrel, majd csiszológyapjúval csiszolja meg (a
BFS No. 05 és 22 adatlapja szerint).

Alumínium, réz:
A kívánt tisztítószerekkel (nitróhígítós vagy hígított foszforsavas tisztítás) a felületet tisztítsa meg, majd
csiszológyapjúval csiszolja meg (lásd a BFS No. 06 adatlapját).

Meglévő, régi, hordképes bevonatok:
A régi, hordképes bevonatot csiszolja meg és / vagy kezelje lúgos tisztítószerrel. A nem hordképes
régi festékbevonatokat maradéktalanul el kell távolítani.

Anyag előkészítés

A Capacryl Spray-TEC Filler kifejezetten Airless rendszerű szóróberendezésekhez lett kifejlesztve.
Felhasználás előtt a terméket alaposan keverje meg. Ideális esetben hígítatlanul alkalmazza, szükség
esetén max. 5%-ban vízzel hígíthatató. Amennyiben hígítja, fokozottan figyeljen a megfelelő arányokra
mivel az enyhe, kismértékű hígítás is jelentősen megváltoztatja az anyag viszkozitását – csökkenti a
stabilitást és az anyag töltési képességét. Az alkalmazás és a száradás során gondoskodjon a
megfelelő szellőzésről.

Útmutató Airless szórással történő alkalmazáshoz:

A felhasználás módja

Ø Fúvóka Nyomás Levegőnyomás Hígítás

Airless 210-313 150 - 180 bar — —

Airless / Fine finish
dűzni 210-313 120 - 150 bar — —

Tempspray / Fine
finish dűzni 210-313 100 - 120 bar — —

Airmix / Aircoat 13.20 / 13.30 40 - 50 bar 1,5 - 2,0 bar —

Alacsony nyomású /
Finecoat 1,8 mm 0,55 —

Max. 500 µm nedves rétegvastagságRétegvastagság

Bevonatrendszer

Alapfelület Felhas
ználási
terület

Felület előkészítés Alapozás Köztesréteg Köztesréteg Fedőréteg

Fa, faipari anyagok beltér csiszolás / tisztítás Capacryl Holz-IsoGrund

Capacryl
Spray-TEC

Filler

Amennyiben szükséges:
Capacryl Spray-TEC vagy

Capacryl
PU-Gloss / PU-Matt / PU-
Satin és Capalac Aqua 2K

PU-Lack

Capacryl Spray-TEC
vagy Capacryl 

PU-Gloss / PU-Matt / PU-
Satin és Capalac Aqua 2K

PU-Lack

Vas / Acél beltér rozsdát eltávolítani /
felületet megtisztítani

Capalac AllGrund

Cink beltér BFS Nr. 5 Capacryl Haftprimer

Aluminium beltér BFS Nr. 6 Capacryl Haftprimer

Kemény-PVC beltér BFS Nr. 22 Capacryl Haftprimer

Meglévő, hordképes
felületek 1) beltér csiszolás / tisztítás Capacryl Haftprimer

1) A régi, hordképes felületek sérült területeit az alapfelületnek megfelelően kezelje.
Megjegyzés: Kritikus hordozófelületek (pl.: porfestet/szinterezet) esetében elengedhetetlen a megfelelő tapadás ellenőrzése. 
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Kb. 220ml /m2 200 μm nedves rétegvastagságnál. Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az
alapfelület egyenetlenségétől, minőségétől és a felhordás módjától. A megadott érték tájékoztató
jellegű, pontos értéket a helyszínen, próbafújással kell meghatározni.

Felhasználás

Az alkalmazás és a száradás során az alapfelület, anyag és a környezet alsó hőmérséklethatára +10 °
C. Ideális feldolgozási hőmérséklet: +10 - 25 °C, relatív páratartalom: ≤ 70%.

Feldolgozási feltételek

20 °C-on és 65% relatív páratartalom
mellett.

Porszáraz

Újrafesthető
Capacryl

mázolóanyagok
kal

Időtartam (200 µm nedves
rétegvastagságnál) 60 perc 6 – 8 óra

Száradás/száradási idő

Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalomnál a száradási idő arányosan
növekszik.

Használatot követően, azonnal tiszta vízzel.Szerszámok tisztítása

Tanács

Allergiás bőrreakciót válthat ki. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy
címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata
kötelező. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Ne engedje csatornába, talajvízbe és
természetes vizekbe jutni. Felhasználás és száradás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.
Csiszoláshoz használjon P2 porszűrőt. Ne lélegezzen be permetező ködöt. Használjon A2/P2
kombinált szűrőt.
Tartalmaz: 5-klór-2 metil-izotiazol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on magnézium-kloridos és
magnézium-nitrátos keveréke-t, 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Veszélyek jelzése / Biztonsági
Ajánlások

(a közzététel időpontjának megfelelő
állapot)

Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok
követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Újrahasznosításhoz csak üres kiszerelést szabad
szelektív hulladék feldolgozóba leadni. Folyékony anyagmaradékot régi bevonatok (festék, vakolat)
gyűjtőhelyén kell ártalmatlanítani, beszáradt anyagmaradékot építési, bontási, kommunális
hulladékként vagy háztartási hulladékként ártalmatlanítható.

Ártalmatlanítás

EU határérték erre a termékre (Kategória A/i): 140 g/l (2010). Ez a termék max. 140 g/l VOC-t
tartalmaz.

EU határérték a VOC tartalomra

BSW30GIS kód

Polyacrylatharz, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat, Aluminiumhydroxid, Wasser, Glykolether,
Esteralkohol, Additive, Konservierungsmittel Benzisothiazolinon

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok
előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott
alapfelületet, szükséges cégünkkel, ill. tanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel állunk
rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.

Műszaki tanácsadás

Caparol Ügyfélszolgálat:
Telefon: +36/1-264-8914
Fax: +36/1-262-0467
E-mail: caparol@caparol.hu

Ügyfélszolgálat

Műszaki Információk Nr. 973 · Állapot: 2022, április
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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