Τεχνικό φυλλάδιο Νο 050 Capalac

Hochglanz-Buntlack

Capalac Classic
Υψηλής ποιότητας, ριπολίνη διαλύτου, για εξωτερική
κυρίως χρήση.

Περιγραφή προϊόντος
Πεδίο εφαρμογής

Ειδικής σύνθεσης ριπολίνη διαλύτου, υψηλών στερεών, για μεταλλικές και ξύλινες
επιφάνειες σταθερών διαστάσεων. Κατάλληλη κυρίως για εξωτερική χρήση με πολύ
καλή αντοχή στην υγρασία και στην ηλιακή ακτινοβολία.

Ιδιότητες υλικού
▪
▪

◼ Ριπολίνη διαλύτου.
◼ Πολύ καλή διατήρησης απόχρωσης και στιλπνότητας.
◼ Υψηλή καλυπτική δύναμη.
◼ Εύκολης εφαρμογής.
◼ Υψηλή αντίσταση στη κρούση.
◼ Εύκολο στην εφαρμογή.
◼ Γρήγορο στέγνωμα.
◼ Ανθεκτικό στα συνήθη οικιακά καθαριστικά και βραχυπρόθεσμα για ασθενή οξέα
και αλκάλια.

Τύπος προϊόντος

Ρητίνες αλκυδικές, διαλύτες και αρωματικές ενώσεις.

Συσκευασία

750 ml και 2,5 λίτρα σε Λευκό, Βάση White και TR,

Επίπεδα γυαλάδας
Αποθήκευση

Γυαλιστερό και σατινέ
Διατηρήστε σε δροσερό περιβάλλον, αλλά προστατέψτε από τον παγετό.

Ειδικό βάρος

0,9-1,1 g/m³, ανάλογα με την απόχρωση.

Κατανάλωση

100-130 ml/m², ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής.

Χρόνοι στεγνώματος και
επαναβαφή

Σε 20ᵒ C και 65%
ποσοστό υγρασίας

Επιφανειακό
στέγνωμα

Επαναβαφή

Ώρες

4

8 έως 16

Πλήρες στέγνωμα
24
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Classic

Εφαρμογή
Καταλληλότητα σύμφωνα με το
τεχνικό φυλλάδιο
No. 606
Ορισμοί χώρων εφαρμογής

Εσωτερικά
χωρίς
υγρασίες

Εσωτερικά
με λίγες
υγρασίες

Εσωτερικά
Σε μπάνια
αποθήκες

Εξωτερικά
Σε αστικά
κέντρα

Εξωτερικά
Σε βουνό
και
θάλασσα
ο
ο
ο
+
+
(–) ακατάλληλο / (o) περιορισμένης καταλληλότητας / (+) κατάλληλο

Κατάλληλα υποστρώματα

Ξύλο σταθερών διαστάσεων, σκληρό PVC και μέταλλα. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι
σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από όλες τις ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν
απώλεια της καλής πρόσφυσης. Για το ξύλο η υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 13%.

Προετοιμασία υποστρωμάτων

Ξύλο:
Τρίψτε την επιφάνεια προς την κατεύθυνση των ινών, καθαρίστε καλά και αφαιρέστε όλα τα
περιεχόμενα που διαρρέουν από το ξύλο (ρητίνες).
Σίδηρος, χάλυβας :
Απομακρύνετε τη σκουριά σύμφωνα με το πρότυπο SA 21/2 ή ST3 (μηχανικά) σύμφωνα με
το DIN EN ISO 12 944-4.
Ψευδάργυρος, σκληρό PVC: ξεπλένεται με αμμωνιακό διαβρέκτη.
Αλουμίνιο, χαλκός: καθαρίστε με διαλυτικό νίτρο ή διάλυμα φωσφορικού οξέως.
Ήδη βαμμένες επιφάνειες: αποχαρτάρετε, απομακρύνετε μη σταθερά επιχρίσματα,
καθαρίστε την επιφάνεια, εφαρμόστε αστάρι με αντοχή στα αλκάλια.
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Capalac Classic

Χρήση

Capalac Classic

Υπόστρωμα

-

Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή σύστημα ψεκασμού. Για πινέλο και ρολό αραιώστε έως 5%
με White Spirit (αν απαιτείται). Για μεγάλες επιφάνειες χρησιμοποιείτε κοντότριχο ρολό
(μοχέρ) και αμέσως μετά απλώστε με πινέλο ή μικροπορώδες ρολό.
Εφαρμογή με ψεκασμό:
Ακροφύσιο
Air mix/Air coat*
0,09-0,011”
Υψηλή πίεση

1,6 mm

Πίεση ψεκασμού
180-200 bar
-

Πίεση αέρα
-

Αραίωση
Αδιάλυτο

2,5 bar

+ 10% Capalac
PU σκληρυντικό
+ 20-30% WS

* Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 8° C για το υλικό, το υπόστρωμα και τον περιβάλλοντα αέρα.
Μετά την εφαρμογή πλύνετε τα εργαλεία βαφής με White Spirit.

Τεχνικό φυλλάδιο Νο 010 Capalac

Παρατήρηση
Παρακαλώ λάβετε υπόψη
(Κατάσταση ισχύουσα την
ημερομηνία δημοσίευσης του
πρωτότυπου κειμένου)

Τεχνική βοήθεια

Classic

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή
σκάσιμο. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Χρησιμοποιείται φίλτρο σκόνης για το τρίψιμο.
Χρησιμοποιείτε φίλτρο combi filter Α2/P2 κατά τον ψεκασμό. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό
κατά τη χρήση και τη ξήρανση. Μη τρώτε, πίνεται ή καπνίζεται κατά τη χρήση της βαφής. Σε
περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και μη προκαλέσετε εμετό. Μην
αφήνεται το προϊόν να εισχώρηση στην αποχέτευση, υδάτινους οδούς ή στο έδαφος. Για
καθαρισμό των εργαλείων βαφής χρησιμοποιήστε White Spirit. To προϊόν περιέχει
αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Προϊόν και συσκευασίες πρέπει να πετιούνται σε ειδικούς κάδους
(εργοταξιακούς).
Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν όλα τα είδη επιφανειών και ειδικά προβλήματα,
παρακαλούμε καλέστε την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας για περισσότερες διευκρινήσεις.

VOC

Αυτού του προϊόντος (Cat Α/θ) 500g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει < 500g/l.
Το προϊόν παράγεται στην Ε.Ε. από την DAW SE.
Παραγωγή
Κωδικός προϊόντος
Λεπτομέρειες

Διανομέας

Χρώματα και βερνίκια Μ-LL01
Για περισσότερες λεπτομέρειες ζητήστε το MSDS(Δελτίο δεδομένων ασφαλείας) του προϊόντος.

NOVENTA Α.Ε.
Λεωφ. Κηφισίας 282,
ΤΚ 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ. (+30) 210 82 18 502
Fax (+30) 210 82 18 201
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• Έκδοση: Ιούνιος 2017
Όλες οι προτάσεις και οι οδηγίες εφαρμογής στο παρόν φυλλάδιο βασίζονται στις πιο πρόσφατες τεχνικές γνώσεις μας. Εξαιτίας του μεγάλου πλήθους των διαφορετικών εφαρμογών και των διαφορετικών
καταστάσεων εφαρμογής δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Οι πληροφορίες του φυλλαδίου δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή/εφαρμοστή από την ευθύνη της εξέτασης και επιλογής
της καταλληλότητας του προϊόντος με βάση τα χαρακτηριστικά του έργου που θα επιτελέσει. Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι πλέον ενεργές όταν εκδίδεται μια νέα έκδοση Τεχνικού φυλλαδίου.
NOVENTA ΑΕ

