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Capalac Dickschichtlack
Metāla aizsardzības krāsa ar augstu cieto daļiņu saturu
gruntējuma, starpklājuma un finiša pārklājuma veikšanai ādarbos
un iekšdarbos. Pārbaudīta korozijas aizsardzība tēraudam un
cinkotam tēraudam saskaņā ar Celtniecības noteikumu saraksta A
daļas 1. punktu, Nr. 4.9.1.

Produkta apraksts

Produkts paredzēts celtņu būvdetaļu no metāla, tērauda, cinka, cinkota tērauda, alumīnija, vara, cietā
PVH, koka celtniecības detaļu iekšdarbos un izmērus nemainošu koka būvdetaļu ārdarbos
aizsardzībai un noformēšanai. Korozijas aizsardzība dzelzij un tēraudam. Nav paredzēts krāsot
eloksētu alumīniju un jumtus. Baltos krāsu toņus neizmantot uz apkures iekārtām, jo iespējama
dzeltēšana (izmantot Capalac Heizkörperlack).

Pielietojums

■ lieliska saķere
■ lieliska segtspēja, labi nosedz stūrus
■ ilglaicīga aizsardzība, pateicoties izcilai noturībai pret atmosfēras ietekmi un nelabvēlīgiem laika

apstākļiem
■ satur cietvielu daļiņas – tas nodrošina biezu klājuma kārtu
■ gruntējums, starpklājums un noslēdzošais klājums apvienots vienā produktā
■ pārbaudes sertifikāts korozijas kategorijai C4, aizsardzības garums ilgs uz tērauda un cinkota

tērauda saskaņā ar DIN EN ISO 12944, 6. daļu saskaņā ar Celtniecības noteikumu sarakstu
■ Pieejama kā krāsu un metāla vizlas variantu
■ Tonējama ColorExpress sistēmā daudzos krāsu toņos
■ bez aromāta

Īpašības

Epoksi esters ar bezaromāta šķīdinā-tājiem.Materiāla bāze

Balta, metāla vizlas un RAL 9006: 750 ml, 2,5 l,  10 l, 35kg.
Varš: 375ml, 750ml, 2.5l.
ColorExpress: 1 l, 2,5 l un 10 l.

Iepakojums

Standarta:
krāsu tonis: balts.
Metāla vizlas toņi: vizla un apm. RAL 9006, kā arī varš (varš tonējams ColorExpress sistēmā veca vara
tonī).

Krāsu toņi

ColorExpress:
Tonējams ColorExpress sistēmā daudzos lakas un metāla vizlas krāsu toņos (piem., RAL 2007)

Norāde: Intensīvu un tumšu krāsu toņu gadījumā uz pārklājuma virsmas var rasties īslaicīgs pigmenta
norīvējums, nepieciešamības gadījumā jāapstrādā ar caurspīdīgu Capalac Kunstharz-Klarlack
lakojumu.

Metāla vizlas toņi ir antikorozijas krāsas. Virsma atbilstoši RAL un TL/TP-KOR Standartam ir matēta
un smalki raupja. Virsma ir labi tīrāma un noslogojama, ja to papildus pārklāj ar caurspīdīgo  Capalac
Kunstharz-Klarlack lakojumu.

Tonējot metāla vizlas toņos, parasti rodas krāsu toņu atšķirības: Salīdzinājumā ar tipogrāfiski
iespiestām krāsu toņu kartēm. Starp  dažādu ražotāju metāla vizlas toņiem. Veicot uzlabojumus. Ja
uzklāšana notiek, izmantojot dažādas uzklāšanas metodes.
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Krāsu toņu izturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:
Saistviela: klase B
Pigmentējums: Grupa 1-3 atkarībā no krāsu toņa.

Lakas variants: zīdaini matēta.
Metāliskās vizlas toņiem: matēta.
Vara tonim: matēta.

Spīduma pakāpe

Vēsā vietā, cieši noslēgtos spaiņos.Uzglabāšana

■ Blīvums: apm. 1,3 g/cm3 Tehniskie dati

Iestrāde

Izmērus nemainošas koka būvdetaļas, dzelzs, tērauds, cinks, alumīnijs, varš, cietais PVH, vecie
krāsojumi ar labu nestspēju. Pamatnei jābūt tīrai, ar labu nestspēju, brīvi no atgrūdošām vielām.
Mitrums izmērus nemainošā koksnē nedrīkst pārsniegt 13%. Neizmantot jumtu virsmām un elkosētam
alumīnijam!

Piemērotas pamatnes

Izmērus nemainošas koka būvdetaļas, dzelzs, tērauds, cinks, alumīnijs, varš, cietais PVH, vecie
krāsojumi ar labu nestspēju. Pamatnei jābūt tīrai, ar labu nestspēju, brīvi no atgrūdošām vielām.
Mitrums izmērus nemainošā koksnē nedrīkst pārsniegt 13%. Neizmantot jumtu virsmām un elkosētam
alumīnijam!

Pamatnes sagatavošana

Pamatnes sagatavošana:

Koka būvdetaļas:koksnes virsmu noslīpēt šķiedras virzienā, rūpīgi notīrīt un noņemt izbīdītas koka
satura vielas, tādas kā sveķi un sveķu kabatas. Pieslīpēt asās malas.

Dzelzs, tērauds: dzelzi un tēraudu sagatavo ar strūklu SA2½ saskaņā ar normām DIN EN ISO 12
994-4. Ja korozijas noslogojums ir mazāks (piem., iekšdarbos bez kondensācijas ūdens noslogojuma
un bez agresīvām ietekmēm), iespējama arī rūpīga automātiska atrūsošana vai rūsas noņemšana ar
roku līdz tīrīšanas pakāpei ST3

Cinks, cinkots tērauds: tīrīt ar Multistar un slīpēšanas sūkli vai amonjaku saturošu līdzekli vai mitro
abrazīvo strūklu, saskaņā ar BFS Nr.5 .

Cietais PVH: Ar Multistar un slīpēšanas sūkli vai amonjaku saturošu līdzekli saskaņā ar BFS atgādni
Nr. 22.

Alumīnijs: ar Multistar un slīpēšanas sūkli, nitrošķīdinātāju vai fosforskābes tīrīšanas līdzekli slīpēšanas
tehnikā saskaņā ar  BFS Nr. 6.

Veci krāsas klājumi:
virsmas noslīpēt un/vai apstrādāt ar sārmu. Virsmas ar vāju nestspēju noņemt.

Uzklāšanas metode

Norādes
par
uzklāšanu
izsmidzinā
šanas
tehnikā:

Ø Sprauslas Sprauslas Norādes

Airless       
        Krāsa 0.009-0.013 collas 180-200  bar Membrānas sūknis un kolbas sūknis

Ar
metāliskās
vizlas
efektu 

0.013-0.017 collas 180-200  bar Tikai ar kolbas sūkni
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Pārklājuma uzbūve

pamatne pielietojums Untergrund-
vorbereitung

impregnēšana gruntēšana starpklājums finiša klājums

koks, koka
būvdetaļas iekšdarbi slīpēt –

Capalac
Dickschichtlack

Capalac
Dickschichtlack

Capalac
Dickschichtlack

Izmērus nemainošs
koks ārdarbi BFS Nr. 18 Capalac Holz-

Impraegnier-Grund

dzelzs, tērauds iekšdarbi/
ārdarbi noņemt rūsu / tīrīt –

cinks iekšdarbi/
ārdarbi BSF Nr. 5 –

alumīnijs iekšdarbi/
ārdarbi BSF Nr. 6 –

Varš iekšdarbi/
ārdarbi

Multistar/
slīpēšanas sūklis - 

cietais PVC iekšdarbi/
ārdarbi BSF Nr. 22 –

Vecie krāsojumi ar
labu nestsēju  1)

Noslīpēt/
nomazgāt ar
sārmu

Bojātās vietas sagatavot un gruntēt
atbilstoši konkrētajām pamatnēm

Norāde: uz pulvera pārklājumiem Coil-Coating pārklājumiem un citām kritiskām pamatnēm vispirms veikt testa krāsojumu un pārbaudīt saķeri.

Iestrāde: Capalac Dickschichtlack var krāsot ar otu, rullīti vai izsmidzināšanas tehnikā. Pirms
lietošanas labi samaisīt  un nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar vaitspirtu vai terpentīna aizvietotāju.
Iestrādājot krāsas ar metāla vizlu, optiski vienmērīga virsma izskatīsies tikai tad, ja krāsu uzklās ar
izsmidzināšanas metodi. Uz lielām virsmām arī izsmidzināšanas tehnikā ir iespējams mākoņainuma
(plankumu) efekts, piemēram, sadalot virsmu darba posmos.

Korozojas aizsardzība uz tērauda ar Capalac Dickschichtlack: Pārklājuma sistēmas korozivitātes
kategorijai C2, C3, C4, atsaucoties uz DIN EN ISO 12944-5. Virsmas sagatavošana: Virsmas apstrāde
ar smilšu strūklu līdz tīrības pakāpei SA 2 ½(DIN EN ISO 12 944-4)

Nr. Grunts klājums μm  1) Starpklājum
s µm1) Noslēguma

slānis μm1)   μm1) (∑)

Vides iedarbības grupa

C22) C32) C42)

Īsa vidēj
a

gar
a Īsa vidēj

a
gar
a Īsa vidēj

a
gar
a

1 
Capalac
 Dickschichtlac
k  piem., RAL
7036

60
Capalac
 Dickschichtlac
k  piem., RAL
7036

60 120 x  x  -  -  -  -  -  -  - 

2  Capalac
 Dickschichtlac
k  EG

80 Capalac
 Dickschichtlac
k  Glimmer

80 160 x  x  x  x  x  -  -  -  - 

3 3)
Capalac
 Dickschichtlac
k  piem., RAL
7036

60
Capalac
 Dickschichtl
ack  piem.,
RAL 7036

60
Capalac
 Dickschichtlac
k  piem., RAL
7036

60 180 x  x  x  x  x  -  -  -  - 

4 3) Capalac
 Dickschichtlac
k  Glimmer

80
Capalac
 Dickschichtl
ack  B.RAL
7036

60 Capalac
 Dickschichtlac
k  Glimmer

60 200 x  x  x  x  x  x  -  -  - 

5 3) Capalac
 Dickschichtlac
k  EG

80 Capalac
 Dickschichtl
ack  EG

80 Capalac
 Dickschichtlac
k  Glimmer

80 240 x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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1) Nepieciešamais slāņa biezums
2)

Paskaidrojums par vides iedarbības grupām atrodams nākošajā lapā

3) Ar sertifikātu saskaņā ar DIN EN ISO 12 944 daļa 6 sistēmai Nr. 3,4,5
x=

piemērots

-= nepiemērots
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Korozijas aizsardzība uz cinkota tērauda ar capalac Dickschichtlack (Duplex –Sistēma)

Pārklājumu sistēma korozivitātes kategorijai C2,C3,C4, atsaucoties uz DIN EN ISO 12 944-5 Virsmas
sagatavošana: Virsmas apstrāde ar mitro abrazīvo strūklu (DIN EN ISO 12 944-4).

Nr. Grunts
klājums µm1) Starpklājum

s µm1) Noslēguma
slānis µm1) μm 1)  (∑)

Vides iedarbības grupa

C2 C3 C4

Īsa vidēj
a

gar
a Īsa vidēj

a
gar
a Īsa vidēj

a
gar
a

1*
Capalac
 Dickschichtlac
k, piem. RAL
5010 

60
Capalac
 Dickschichtlac
k, piem.  RAL
5010

60 120 x  x  x  x  x  x  -  -  - 

2* Capalac
 Dickschichtlac
k  Glimmer

80 Capalac
 Dickschichtlack
Glimmer

80 160 x  x  x  x  x  x  x  x  x 

* Ar sertifikātu saskaņā ar  DIN EN ISO 12 944 daļa 6.

Paskaidrojumi : Korozijas aktivitātes kategorijas (skat. DIN EN ISO 12 944 2. daļa)

Kategorijas/
noslogojums

Piemēri tipiskiem apkārtnes nosacījumiem mērenā klimatā.

ārdarbos iekšdarbos

C2/ mazs Atmosfēra ar mazu piesārņojumu, parasti lauku
apvidi.

Nekurinātas telpas, kur var rasties kondensāts,
piem., noliktavas, sporta halles.

C3/ mērens

Pilsētas un industriālā atmosfēra, mērens gaisa
piesārņojums ar sēra dioksīdu. Jūras krasta
rajoni ar mērenu sālsūdens noslogojumu

Ražošanas telpas ar augstu mitrumu un nelielu
gaisa piesārņojumu, piem., iekārtas pārtikas
produktu ražošanai, veļas mazgātuves, alus
darītavas, pienotavas.

C4/ augsts

Industriālie rajoni un jūras krasta rajoni ar
mērenu sālsūdens noslogojumu. Ķīmiskās iekārtas, peldbaseini, kuģu piestātnes

virs ūdens līmeņa.

Aizsardzības ilgums (skat. DIN EN ISO 12 944 daļa 1 un 5)

Aizsardzības ilgums ir gaidāmais laiks pārklājuma sistēmai līdz pirmajam remontam. Norādītie
lielumi ir ņemti no pieredzes, kas palīdzētu sastādīt remonta intervālu ekonomisku apstākļu
dēļ.

Laika intervāls Aizsardzība gados

Īss (I) 2–5

Vidējs (V) 5–15

Garš (G)  Virs 15



Tehniskā informācija 091

Patēriņš

Patēriņš / slāņa biezums

Izmantotais darba
rīks

Materiāla veids Patēriņš /m2  Patēriņš /m2  Vidējais patēriņš /m2  Vidējais sausā slāņa
biezums

Ota/ rullis Emaljas variants(visi toņi) 100–125 ml  ~115 ml  ~115 mikro m ~65 mikro m

RAL 9007 un citi
metāliskie toņi

125–160 ml  ~140 ml ~140 mikro m ~80 mikro m

RAL 9006 un vara tonis 100–125 ml  ~115 ml ~115 mikro m ~60 mikro m

Izsmidzināšana Emaljas variants(visi toņi) 100–125 ml  ~115 ml ~115 mikro m ~65 mikro m

RAL 9007 un citi
metāliskie toņi

150–180 ml  ~160 ml ~160 mikro m ~80 mikro m

RAL 9006 un vara tonis 125–150 ml ~135 ml ~135 mikro m ~70 mikro m

Norādītās patēriņa vērtības un no tām izrietošie slāņu biezumi ir orientējošas vērtības, kas var atšķirties atkarībā no pamatnes un tās īpašībām. Precīzu patēriņa
vērtību nosakiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu.

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes min. temperatūra: 5°C.Iestrādes nosacījumi

Pastāvot 20°C un 65% rel.
gaisa mitrumam

sauss no putekļiem apžuvis var klāt nākamo
kārtu

pilnībā nožuvis

pēc stundām 4  8  24 pēc apm. 5 dienām

Žūšana/ žūšanas laiks

Zema temperatūra un augsts gaisa mitrums palēnina žūšanas procesu. Pievienojot 5 apj. % PU-Harter
paaugstinās materiāla žūšanas laiks un tiek iegūta papildus mehāniskā cietība.

Pēc lietošanas ar vaitspirtu vai terpentīna aizvietotāju.Darbarīku tīrīšana

Norādes

Uzliesmojoša. Kaitīgs ūdens organismiem Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē Atkārtota
iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu Tvaiki var radīt miegainību un reiboni Sargāt
no bērniem.

Drošības norādes

Sargāt no uguns - nesmēķēt Izvairīties no tvaiku/aerosola ieelpošanas. Nepietiekamas ventilācijas
apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus Izmantot tikai labi vēdināmās telpās Ja norīts, neizraisīt
vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu Uzglabāt
tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs

Satur 2-butanonoksīmu, kobalta karboksilātus, Bis (1,2,2,6,6,-pentametila-piperidilu) sebakatu, metila
(1,2,2,6,6-pentametila 4 piperidila)sebakatu – var izraisīt alerģiskas reakcijas. Detalizētāka informācija:
skatīt produkta drošības datu lapu.

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus spaiņus. Spaiņus ar krāsas atlikumiem nodot vecu
krāsu savākšanas punktos.

Likvidācija

(gaistošo organisko savienojumu) saturam produktu grupā (Kat. A/i): 500 g/l  (2010).ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

Šis produkts satur max.490 g/l GOS.

M-LL01Produkta krāsu un laku kods

epoksīda sveķu esteris, titāna dioksīds, krāsainie pigmenti, metāla efekta pigmenti, minerālās
pildvielas, kalifāti, glikola ēteris, piejaukumi.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

SIA DAW Baltica   Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067   www.caparol.lv   info@daw.lv   Tālr.:
67500072   Fakss: 67440660   Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Klientu serviss
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