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Capalac Seidenmatt-Buntlack
Zīdaini matēta, bezaromāta alkīda sveķu emalja iekšdarbiem un
ārdarbiem.

Produkta apraksts

Augstvērtīga celtniecības emalja zīdaini matētam finiša vai nobeiguma krāsojumam uz tilpumā
nemainīgām koka būvdaļām, metāla un cietā PVC iekšdarbos un ārdarbos, kā arī siltā ūdens
sildelementiem, izņemot baltos toņus.
Balstoties uz materiāla tipisko aromāta ‚veidošanos no alkīda sveķu lakām, iekšdarbu lielu laukumu
pārklāšanai iesakām Capacryl PU-Satin.

Pielietojums

■ bezaromāta šķīdinātājs
■ ļoti laba krāsas un spīduma stabilitāte
■ ilgs iestrādes laiks
■ ļoti laba noturība
■ ļoti laba segstspēja, malu nosegšana
■ augsta izturība pret triecieniem un grūdieniem
■ viegli iestrādājama
■ ātri žūstoša
■ izturīga pret mājsaimniecības tīrīšana slīdzekļiem un īslaicīgu skābju un sārmu iedarbību

Īpašības

PU alkīda sveķi, satur šķīdinātājus, bez aromāta.Materiāla bāze

■ Standarta krāsu toņi:
■ 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

*ne visi standarta krāsu toņi pieejami visos minēto izmēru iepakojumos.
■ ColorExpress sistēmas toņi:

0,5 l, 1 l, 2,5 l, 10 l

Iepakojums

Balts, RAL 1021, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6005, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7016, RAL 7035, RAL
8011, RAL 8017, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9005, RAL 9006 (balts alumīnijs) un RAL 9007 (pelēks
alumīnijs).

ColorExpress (Capalac mix) sistēmā tonējami apm. 18.000 toņi.

Krāsu toņi

Vāji sedzošu toņu, tādu kā sarkans, oranža, dzeltens gadījumā iesakām uzklāt gruntskārtu atbilstošā
tonī. ColorExpress tonēšanas sistēmā pieejami toņi produktiem Capalac Seidenmatt-Buntlack,
Capalac AllGrund, Capalac Vorlack un Capalac Grundierweiß.

Norāde: Intensīvu un tumšu krāsu toņu gadījumā uz pārklājuma virsmas var rasties pigmentu
izsmērējumi, tāpēc nepieciešamības gadījumā uzklājiet caurspīdīgu lakas kārtiņu ar Capalac
Kunstharz-Klarlack.

Gaišu un baltu toņu gadījumā nepietiekošas gaismas ietekmes (UV starojums), siltuma un ķīmisko
iedarbību (piem., amonjaka tvaiki no tīrīšanas līdzekļiem, līmes krāsojumu vai hermētiķu uzklāšanas
rezultātā uz krāsotās virsmas var rasties dzelteni pleķi. šos dzeltējums ir tipiska materiāla iezīme un
nav uzskatāms par produkta defektu.
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Krāsas toņa izturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:
Saistviela: klase B
Pigmentējums: grupa 1 līdz 3, atkarībā no krāsu toņa

Zīdaini matētaSpīduma pakāpe

Vēsā vietā
Iepakojumu uzglabāt cieši noslēgtu.

Uzglabāšana

■ Blīvums: apm. 1,0–1,2 g/cm3, at, atkarībā no krāsu toņaTehniskie dati

iekšdarbi 1 iekšdarbi 2 iekšdarbi 3 ārdarbi 1 ārdarbi 2

○ ○ ○  +   + 

(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai

Nr.606

Iestrāde

Gruntēts un iepriekš krāsots koks, metāls un cietais PVC
Pamatnei jābūt tīrai, nestspējīgai, sausai un bez saķeri mazinošām vielām. Koksnes mitrums tilpumā
nemainīgām koka būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13%.

Piemērotas pamatnes

Koka būvdetaļas:
Koka virsmas noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt un noņemt izdalījušās koksnes vielas,
piemēram, sveķus un sveķu kabatas. Noslīpēt asās malas (skatīt arī BFS atgādni Nr. 18).

Dzelzs, tērauds:
Dzelzs un tērauda virsmas sagatavot normētajam tīrības līmenim SA 2 ½ (stari) vai ST3 (ar
mašīnu) atbilstoši DIN EN ISO 12944-4.

Cinks, cietais PVC:
Mazgāšana ar sūkli un amonjaka šķīdumu saskaņā ar BFS 5 u. 22.

Alumīnijs (bet ne eloksāls):
Mazgāšana ar nitro šķīdinātājiem vai fosfora skābi un sūkli saskaņā ar BFS Nr. 6.

Vecie krāsojumi:
Vecos krāsojumus pieslīpēt un/ vai apstrādāt ar sārmu. Vecos krāsojumus ar vāju nestspēju noņemt.

Pamatnes sagatavošana

Norādes izsmidzināšanai:Uzklāšanas metode

Sprauslas Ø Spiediens Atšķaidīšana Materiāla uzsildīšana

Aircoat-TempSpray* 0,009–0,011 inch 180–200 bar neatšķaidīts 35 °C

Augstspiediena
izsmidzināšana 
(tikai RAL 9006 un
9007)

1,6 mm 2,5 bar +10 % Capalac PU-Härter
un nepieciešamības
gadījumā 25–30 % AF-
Verdünner; DIN 4 mm
apm. 45 sek.

20 °C

* nav piemērots metāliskiem toņime RAL 9006 un RAL 9007.

Iestrāde:
Capalac Seidenmatt-Buntlack var uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot. Pirms lietošanas kārtīgi izmaisīt.
Izsmidzināšana ir iespējama ar Aircoat  piegādes konsistencē, uzsildot materiālu (Tempspray).

Iestrāde krāsu toņiem RAL 9006 un 9007:
Optiski vienmērīgas virsmas iegūšanai iestrādājami tikai izsmidzinot, izmantojot augstspiediena
izsmidzināšanas tehniku. Uz lielām blakus esošām virsmām tik un tā var
veidoties nevienmērīga virsmas optika.
Krāsu toņiem RAL 9006 un RAL 9007, atkarībā no uzklāšanas tehnikas, iespējamas krāsa toņa
neprecizitātes. 

Krāsu toņu RAL 9006 un RAL 9007 gadījumā Capalac Seidenmatt-Buntlack jāpievieno 10 % PU-
Härter! Standarta krāsu toņos RAL 9006 un 9007 Capalac Seidenmatt-Buntlack ir divkomponentu
speciālā emalja.
Noteikti ievērot Capalac PU-Härter Tehniskajā informācijā Nr. 093 minētās drošības norādes.
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Pārklājuma uzbūve

Pamatne Pielietoju
ms

Pamatnes
sagatavošana Impregnēšana Gruntēšana Starpklājums Nobeiguma

klājums

Koks, kokmateriāls iekšdarbi noslīpēt – Capalac Vorlack ggf. Capalac
Seidenmatt-Buntlack

Capalac 2)

Seidenmatt-Buntlack

Koka būvdetaļas ārdarbi BFS Nr. 18 Capalac Holz-
Imprägnier-Grund Capalac Vorlack Capalac

Seidenmatt-Buntlack

Tērauds, metāls iekšdarbi noņemt rūsu/notīrīt – Capalac AllGrund ggf. Capalac
Seidenmatt-Buntlack

ārdarbi noņemt rūsu/notīrīt – 2 x Capalac AllGrund Capalac
Seidenmatt-Buntlack

Cinks iekšdarbi BFS Nr. 5 – Disbon 481 EP-Uniprimer
oder Capalac AllGrund

ggf. Capalac
Seidenmatt-Buntlack

ārdarbi BFS Nr. 5 –
Disbon 481 EP-Uniprimer
oder 2 x Capalac
AllGrund

Capalac
Seidenmatt-Buntlack

Alumīnijs iekšdarbi BFS Nr. 6 – Capalac AllGrund ggf. Capalac
Seidenmatt-Buntlack

ārdarbi BFS Nr. 6 – Capalac AllGrund Capalac
Seidenmatt-Buntlack

Cietais PVC iekšdarbi/
ārdarbi BFS Nr. 22 – Capalac AllGrund ggf. Capalac

Seidenmatt-Buntlack

Vecie krāsojumi ar labu
nestspēju

iekšdarbi/
ārdarbi

pieslīpēt/apstrādāt ar
sārmu –1) Capalac AllGrund1) ggf. Capalac

Seidenmatt-Buntlack

Nepārklāti radiatori iekšdarbi noņemt rūsu/notīrīt – Capalac AllGrund
bis 100°C

Capalac3)

Seidenmatt-Buntlack
3)

Rūpnieciski pārklāti
radiatori iekšdarbi pieslīpēt – Disbon 481

EP-Uniprimer
Capalac3)

Seidenmatt-Buntlack
3)

1) Vecā pārklājuma bojātās vietas apstrādāt iepriekš atbilstoši konkrētajai pamatnei.
2) Intensīvu krāsu toņu gadījumā var rasties pigmentu norīvējums. Nepieciešams uzklāt caurspīdīgu kārtiņu.
3)  Uz radiatoriem neuzklāt baltos toņus. Pastāv dzeltējuma risks!
Norāde: Uz pulvera pārklājumiem, Coil-Coating pārklājumiem un citām kritiskām pamatnēm vispirms veikt izmēģinājuma klājumu un pārbaudīt saķeri.

Patēriņš ml/m2 /klājums Ar otu Ar rullīti
Izsmidzinot (Airles
s)

70–100 80–110 120

Patēriņš

Patēriņa lielumi ir orientējoši, tie var atšķirties atkarībā no pamatnes un tās noslodzes. Precīzam
patēriņam veikt paraugpārklājumu.

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: 
Vismaz 5 °C

Iestrādes nosacījumi

Pie 20 °C un 65 % rel. gaisa
mitruma

putekļu sauss pieskārienu
drošs

pārkrāsojams pārklājams
izsmidzinot

pēc stundām 4  8–10 24 8–16

Žūšana/ žūšanas laiks

Ja temperatūra ir zemāka un gaisa mitruma procents lielāks, žūšanas laiks ir ilgāks.Krasu toņu RAL
9006 un RAL 9007 gadījumā papildus nepieciešams izmantot Capalac PU-Härter, lai paātrinātu
žūšanu.
Noteikti ievērot Capalac PU-Härter Tehniskajā informācijā Nr. 093 minētās drošības norādes.

Pēc lietošanas tīrīt ar vaitspirtu vai terpentīna aizvietotāju.Darbarīku tīrīšana
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Norādes

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur sastopams atklāta uguns/ karstas virsmas. Nesmēķēt.
Neieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot tikai
ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:
izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

Drošības norādes

Satur: 2-butanona oksīms. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotu iepakojumu. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā
krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

Likvidācija

šajā produktā (Kat. A/d): 300 g/l (2010). Produkts satur maks. 300 g/l GOS.

Krāsu toņu RAL 9006 un 9007 gadījumā, papildus pielietojot PU-Harter, GOS saturs nosakāms
sekojoši: EU robežvērtība GOS saturam pamatproduktā plus 10 % PU-Härter: (Kat. A/j): 500 g/l
(2010).  Produkts satur maks. 500 g/l GOS.

ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

M-LL01Produkta krāsu un laku kods

Alkīda sveķi, titāna dioksīds, kalcija karbonāts, pigmenti, silikāti, alifāti, butanona oksīms, piedevas.Sastāvā esošo vielu deklarācija

Skat. Drošības datu lapu.Tuvākas norādes

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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