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Capalac Hochglanz-Buntlack
Silikona sveķu modificēta alkīda sveķu tonētā krāsa, ar augstu
spīduma pakāpi, bez aromāta, ārdarbiem un iekšdarbiem.

Produkta apraksts

Augstvērtīga celtniecības krāsa spīdīgu, krāsainu sedzošu krāsojumu iegūšanai uz tilpumā
nemainīgām koka būvdetaļām, metāla un cietā PVH ārdarbos un iekšdarbos, kā arī radiatoriem,
izņemot baltos toņos. Balstoties uz alkīda sveķu laku materiālam tipiskā aromāta veidošanos,
iekšdarbiem lielu platību pārklāšanai iesakām izmantot Capacryl PU-Gloss.

Pielietojums

■ šķīdinātāji bez aromāta
■ ļoti laba krāsas un spīduma stabilitāte
■ ar augstu spīduma pakāpi
■ ilgs iestrādes laiks
■ nenotek
■ ļoti labi sedzoša, labi nosedz stūrus
■ izcila noturība pret sitieniem un triecieniem
■ eleganta, viegla iestrāde
■ ātra žūšana
■ lieliska materiāla izplūšana
■ izturīga pret parastajiem sadzīves tīrīšanas līdzekļiem un īstermiņā pret vājām skābēm un sārmiem

Īpašības

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

Standarta krāsu toņi: 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l.
ColorExpress: 0,5 l, 1 l, 2,5 l, 10 l.

Iepakojums

Standarta krāsu toņi: Balts, RAL 1021, RAL 3000, RAL 5002, RAL 5010, RAL 6002, RAL 6005, RAL
6011, RAL 7001, RAL 7016, RAL 7035, RAL 8011, RAL 8017, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9005, kā arī
efekta krāsu toņi RAL 9006 (baltais alumīnijs) un RAL 9007 (pelēkais alumīnijs)

Krāsu toņi

ColorExpress: Iespējams tonēt apm. 20.000 krāsu toņos, izmantojot ColorExpress (Capalac mix)
sistēmu.

Norāde: 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 lakotās virsmas var rasties dzelteni pleķi. šos dzeltējums ir tipiska materiāla
iezīme un nav uzskatāms par produkta defektu.

Krāsas toņa izturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:
Saistviela: Klase B
Pigmentējums: Grupa 1-3, atkarībā no krāsu toņa

Ar augstu spīduma pakāpi.Spīduma pakāpe

Vēsā vietā, spaiņus turēt cieši noslēgtus.Uzglabāšana

■ Blīvums: Apm. 0.9 – 1.1 g/cm³, atkariba no krasu tonaTehniskie dati
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Iestrāde

Gruntēta un iepriekš krāsota koksne, metāls un cietais PVH. Pamatnei jābūt tīrai, ar labu nestspēju,
sausai un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Tilpumā nemainīgām koka būvdetaļām koksnes mitrums
nedrīkst pārsniegt 13 %.

Piemērotas pamatnes

Koka būvdetaļas: Koka virsmas noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt un noņemt no koksnes
iznākošas sastāvdaļas, piem., sveķi un sveķu kabatas. Asus stūrus noapaļot (skatīt arī BFS atgādni
Nr. 18).

Pamatnes sagatavošana

Dzelzs, tērauds: dzelzi un tēraudu sagatavot saskaņā ar tīrības pakāpes normu, izmantojot SA 2 1/2
(strūkla) vai ST3 (mehāniski) saskaņā ar  DIN EN ISO 12944-4.

Cinks, cietais PVH: Mazgāšana ar sūkli un amonjaka šķīdumu saskaņā ar BFS Nr. 5 un 22.

Alumīnijs (ne eloksētais alumīnijs): Ar nitrošķīdumu vai fosforskābo tīrīšanu ar slīpējamo sūkni
saskaņā ar BFS Nr. 6.

Ø Sprauslas Spiediens Šķaidītājs Materiāla uzsildīšana

Aircoat-TempSray* 0.009 - 0.011
collas

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-šķaidītājs; DIN 4
mm apm. 45 sek.

20 °C

Uzklāšanas metode

■ nav piemērots Metallic krāsu toņiem RAL 9006 un RAL 9007.

Iestrāde: Capalac Hochglanz-Buntlack var uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzināšanas paņēmienu. Pirms
iestrādes materiālu labi samaisīt. Izsmidzināšana ir iespējama ar Aircoat  piegādes konsistnecē,
uzsildot materiālu (TempSpray).

Krāsu toņu RAL 9006 un 9007 iestrāde: Optiski vienmērīgas virsmas var iegūt tikai, veicot uzklāšanu
ar izsmidzināšanas iekārtu, tam jāizmanto augstspiediena izsmidzināšanas tehnika. Uz savienotām
virsmām tomēr ne vienmēr izdodas izvairīties no pleķiem, arī izsmidzinot. Izmantojot krāsu toņus RAL
9006 un RAL 9007 ar dažādām uzklāšanas metodēm, tādām kā izsmidzināšana, uzklāšana ar rullīti
vai otu, var rasties krāsu toņu atšķirības. Capalac Hochglanz-Buntlack krāsu toņos RAL 9006 un RAL
9007 jāpievieno 10 % PU-Härter! Capalac Hochglanz-Buntlack standarta krāsu toņos RAL 9006 un
9007 ir speciālā divkomponentu krāsa. 

Noteikti ievērot drošības norādes Capalac PU-Härter Nr. 093 Tehniskajā informācijā. Capalac
Hochglanz-Buntlack krāsu toņos RAL 9006 un 9007 plus PU-Härter GOS (gaistošo organisko
savienojumu) saturs ir vērtējams sekojoši: ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)
saturam šinī produktā, pievienojiet 10 % PU Härter: (Kat. A/j): 500 g/l (2010). Šis produkts satur
maksimāli 500 g/l GOS.

Pārklājuma uzbūve
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Pamatne Pielietoju
ms

Pamatnes
sagatavošana Impregnējums Gruntējums Intermediate Coat Finishing Coat 

Koksne, koksnes 
materiāli iekšdarbos noslīpēt – Capalac Vorlack Capalac Hochglanz-

Buntlack

Capalac Hochglanz-
buntlack

Koka būvdetaļas ārdarbos BFS Nr. 18
Capalac
HolzImprägniergr
und

Capalac Vorlack Capalac Hochglanz-
Buntlack

Dzelzs, tērauds iekšdarbos noslīpēt/ notīrīt – Capalac AllGrund Capalac Hochglanz-
Buntlack

ārdarbos noslīpēt/ notīrīt – 2 x Capalac AllGrund Capalac Hochglanz-
Buntlack

Cinks iekšdarbos BFS Nr. 5 – Disbon 481 EP-Uniprimer
vai Capalac AllGrund

Capalac Hochglanz-
Buntlack

ārdarbos BFS Nr. 5 – Disbon 481 EP-Uniprimer
vai 2 x Capalac AllGrund 

Capalac Hochglanz-
Buntlack

Alumīnijs iekšdarbos BFS Nr. 6 – Capalac AllGrund Capalac Hochglanz-
Buntlack

ārdarbos BFS Nr. 6 – Capalac AllGrund Capalac Hochglanz-
Buntlack

Cietais PVH iekšdarbos/
ārdarbos BFS Nr. 22 – Capalac AllGrund Capalac Hochglanz-

Buntlack

Vecie krāsojumi ar labu
nestspēju

iekšdarbos/
ārdarbos

noslīpēt/ apstrādāt ar
sārmu –1) Capalac AllGrund 1 )  Capalac Hochglanz-

Buntlack

Neapstrādāti sildelementi iekšdarbos noslīpēt/ notīrīt – Capalac AllGrund 
līdz 100 °C

Capalac 2 )Hochglanz-
Buntlack 2)Capalac

Hochglanz-Buntlack,
krāsainsRūpnīcā krāsoti

sildelementi iekšdarbos pieslīpēt – Disbon 481 EP-Uniprimer
līdz 100 °C

Capalac 2 ) 
Hochglanz-Buntlack

1)  Bojātās vietas vecajos krāsojumos apstrādāt iepriekš atbilstoši konkrētajai pamatnei.
2)   Uz sildelementiem neklāt baltos toņus. Dzeltēšanas risks!

Norāde: Pulvera pārklājumiem un Coil-Coating pārklājumiem, un citām pamatnēm vispirms noteikti
veikt izmēģinājuma pārklājumu un pārbaudīt saķeri.

Ar otu Ar rullīti
Izsmidzināšana
(Aircoat)

Patēriņš ml/m2 /klājums 100–120 90–110 130

Patēriņš

Šīs patēriņa vērtības ir orientējošas, kas var atšķirties atkarībā no koksnes veida un virsmas īpašībām.
Precīzas patēriņa vērtības var noteikt, tikai veicot iepriekšēju izmēģinājuma pārklājumu.

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

Pastāvot 20 °C un 65 %
relatīvajam gaisa mitrumam.

putekļus
nepiesaista

noturīga pret
pieskārieniem

pārkrāsojama pārsmidzināma

pēc stundām 4  8–10 24 8–16

Žūšana/ žūšanas laiks

Ja temperatūra zemāka, gaisa mitrums lielāks un uzklāts lielāks daudzums materiāla, žūšanas laiks
pagarinās. RAL 9006 un RAL 9007 krāso toņiem nepieciešama Capalac PU-Härter izmantošana, lai
šiem krāsu toņiem tiktu paātrināta žūšana. Noteikti ievērot drošības norādes Capalac PU-Härter Nr.
093 Tehniskajā informācijā.

Pēc lietošanas ar vaitspirtu vai terpentīna aizvietotāju.Darbarīku tīrīšana



Tehniskā informācija 050
Norādes

Uzliesmojošs. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem.
Spaiņus uzglabāt cieši noslēgtus labi vēdināmā vietā. Sargāt no uguns - nesmēķēt. Izvairīties no
tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Izvairīties no nokļūšanas acīs un uz ādas. Aizliegts izliet kanalizācijā.
Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Izmantot tikai labi vēdināmās
telpās. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, Nekavējoties meklēt ārsta palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā
marķējumu. Satur , 2-butanonoksīmu. Var izraisīt alerģiskas reakcijas. Detalizētāka  informācija: Skatīt
drošības datu lapu.

Drošības norādes

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu
nodošanas punktā.

Likvidācija

Šinī produktā (Kat. A/d): 300 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 300 g/l GOS.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

M-LL01Produkta krāsu un laku kods
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Klientu serviss
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