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Capalac Disbocolor 781, Disboklar
782, Metallgrund 783 Acryl-
Ātri žūstoša šķīdinātāja bāzes pretkorozijas grunts dzelzim un
tēraudam (783), caurspīdīga (782) un krāsaina emalja (781)
aerosola veidā gandrīz visām pamatnēm iekšdarbos un ārdarbos.

Produkta apraksts

Izsmidzināma emalja ātrai nelielu virsmu pārklāšanai uz koka, koksnes izstrādājumiem, dzelzs,
tērauda, cinka, alumīnija, vara, cietā PVH un nestspējīgiem veciem pārklājumiem iekšdarbos un
ārdarbos. 
782: Caurspīdīgs aizsarglakojums dažādām pamatnēm 
783: Pretkorozijas gruntskrāsa dzelzs un tērauda virsmām, sevišķi piemērota sarežģītu formu un grūti
aizsniedzamām detaļām. Pēc tam virsmu pārklāt ar Disbocolor 781.

Pielietojums

■ izcila saķere
■ aizsardzība pret koroziju (783)
■ laba krāsas toņa noturība (781)
■ augsta spīduma pakāpes noturība
■ ātri žūstoša
■ ļoti labi tīrāma
■ nesatur FCKW

Īpašības

Metakrilāts. Uz šķīdinātājus saturošiem aerosoliem neattiecas GOS vadlīnijas, tāpēc GOS daudzums
produktā nav norādīts.

Materiāla bāze

400 ml baloniņšIepakojums

■ Spīdīgs:
Cinka dzeltens RAL 1018, Ugunīgi sarkans RAL 3000, enciānzils RAL 5010, gaiši pelēks RAL
7035, melns RAL 9005, balts apt. RAL 9010

■ Zīdaini matēts:
Cinka dzeltens RAL 1018, Ugunīgi sarkans RAL 3000, enciānzils RAL 5010, lapu zaļš RAL 6002,
antracīta pelēks RAL 7016, oļu pelēks RAL 7032, gaiši pelēks RAL 7035, riekstu brūns RAL 8011,
melns RAL 9005, sudrabs apt. RAL 9006, balts apt. RAL 9010, zelts, rallija melns.

■ 782:
Caurspīdīgs

■ 783:
Sarkanbrūns

Krāsu toņi

Krāsas toņa noturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:
Saistviela: Klase A
Pigmenti: Grupa 1 līdz 3  atkarībā no krāsas toņa

■ 781/782:
Spīdīgs un zīdaini matēts

■ 783:
Matēts

Spīduma pakāpe

Vēsā vietā ar uzliktu aizsargvāku.Uzglabāšana

■ Blīvums: apt. 0,7 g/cm3 Tehniskie dati
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iekšdarbi 1 iekšdarbi 2 iekšdarbi 3 ārdarbi 1 ārdarbi 2

○ ○ ○  +   + 

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

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai

Nr.606

Iestrāde

Koks, koksnes izstrādājumi, dzelzs, tērauds, cinks, alumīnijs, varš, ciets PVH, minerālās pamatnes kā,
piem., apmetums, betons, šķiedru cements un nestspējīgi vecie pārklājumi.
Nav piemērots eloksētam alumīnijam. Pamatnei jābūt tīrai, cietai, sausai, ar labu nestspēju un brīvai no
atgrūdošām vielām.
Koksnes mitrums lapu kokiem vidū nedrīkst pārsniegt 12 %, skuju kokiem vidū - 15 %.

Piemērotas pamatnes

Koksnes būvdetaļas
Noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas, tādas kā sveķi
un sveķu kabatas. Asus stūrus noapaļot (skatīt arī BFS atgādni Nr. 18)

Dzelzs, tērauds
Dzelzs un tērauda virsmas pamatīgi notīrīt, īpaši eļļas un tauku atliekas, piem., izmantojot nitro
šķīdinātāju. Rūsu un valcēšanas paliekas noņemt līdz pat metāliskam spīdumam, izmantojot piemērotu
metodi (piem., slīpējot vai apstrādājot ar abrazīvo strūklu). Pēc rūsas noņemšanas nekavējoties uz
sausas pamatnes uzklāt pretkorozijas slāni (783).

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

Alumīnijs, varš
Mazgāt izmantojot sūkli un nitrošķīdinātāju vai fosforskābi saskaņā ar BFS atgādni nr. 6.

Vecie klājumi
Vecos krāsojumus noslīpēt un/vai apstrādāt ar sārmu. Pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt.
Vecajiem klājumiem vienmēr pārbaudīt nestspēju.

Pamatnes sagatavošana

Iestrāde:
Pirms lietošanas flakonu pamatīgi sakratīt vismaz 1 minūti ilgi. Kratīšanas laikā ir jādzird iekšā esošā
metāla lodīte. Izsmidzināšanas attālumam līdz būvdetaļas virsmai jābūt 20-30 cm. Virsmas
apsmidzināt krusteniski, vienmērīgi plānā kārtā. Būvdetaļas ar daudziem stūriem vispirms apsmidzināt
plānā kārtā (apmiglot) un pēc virsmas apžūšanas (apm. 5min) nokrāsot līdz galam.

Uzklāšanas metode

Pārklājuma uzbūve

Pārklājuma uzbūve (krāsainajai emaljai)

Pamatne Pielietojums Pamatnes
sagatavošana

Impregnējums Gruntējums Starpslānis Noslēguma slānis

Koks, koksnes izstrādājumi iekšdarbi noslīpēt – Capalac
Disbocolor 781 –

Balta vai krāsaina
Capalac emalja

Koks ārdarbi BFS Nr. 18 Capalac Holz-
Imprägniergrund

Capalac
Disbocolor 781

Capalac
Disbocolor 781*

Dzelzs, tērauds iekšdarbi noņemt rūsu/notīrīt – Capalac
Metallgrund 783 –

ārdarbi noņemt rūsu/notīrīt – 2x Capalac
Disbocolor 783

Capalac
Disbocolor 781

Cinks iekšdarbi/
ārdarbi Skat. BFS Nr. 5 – Capalac

Metallgrund 783 –

Alumīnijs/
varš

iekšdarbi/
ārdarbi Skat. BFS Nr. 6 – Capalac

Disbocolor 781 –

Cietais PVH iekšdarbi/
ārdarbi Skat. BFS Nr. 22 – Capalac

Disbocolor 781 –

Minerālas pamatnes kā, piem.,
apmetums, betons, šķiedru
cements utt.

iekšdarbi/
ārdarbi notīrīt – Caparol

Dupa-grund
Capalac
Disbocolor 781

Nestspējīgi vecie pārklājumi iekšdarbi/
ārdarbi

pieslīpēt/ apstrādāt
ar sārmu

Bojātas vietas sagatavot atbilstoši
konkrētajām pamatnēm un nogruntēt.

Capalac
Disbocolor 781 (ja
nepieciešams)

* Uz tilpumā nemainīgām koka būvdetaļām saskaņā ar BFS 18. atgādni nepieciešams uzklāt dubultu starpklājumu.
Norāde: Pulvera pārklājumiem un polimēru pārklājumiem (PE, PVC utml.), kā arī citām sarežģītām pamatnēm vispirms noteikti veikt izmēģinājuma pārklājumu
un pārbaudīt saķeri. Pārklājumiem principā vienmēr pārbaudīt saderību.
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Pārklājuma uzbūve (caurspīdīgā laka):
Ārdarbos: 2–3 kārtas Capalac Disboklar 782 (neaizsargā no UV-starojuma un neaizsargā koksni)
Iekšdarbos: 1–2 kārtas Capalac Disboklar 782
Kā lakojums: uz esošas lakas vai emaljas kārtas 1–2 x Capalac Disboklar. Var izmantot gan ārdarbos
gan iekšdarbos, bet vienmēr ir nepieciešams pārbaudīt materiālu saderību pirms uzklāšanas.

Atuveni 1,2 m2 no viena flakona.
Dotā vērtība ir orientējoša, jo patēriņš var būtiski mainīties atkarībā no būvdetaļas īpašībām.

Patēriņš

Apkārtējās vides un pamatnes temperatūra:
Vismaz 5 °C
Materiāla temperatūrai uzklāšanas brīdī jābūt 18–22 °C.

Iestrādes nosacījumi

Pie 20 °C un 65 % relatīvā mitruma. Putekļu neuzņēmīga Izturīga pret
nokrišņiem

Pārkrāsojama

Žūšanas laiks 20 minūtes 40 minūtes 6 stundas

Žūšana/ žūšanas laiks

Zemāka temperatūra un augstāks relatīvais gaisa mitrums paildzina žūšanas laiku.

Pēc lietošanas flakoniņu apgriezt otrādi ar apakšpusi uz augšu un, īsi piespiežot uz sprauslas,
izsmidzināt ventili tukšu, līdz no tā vairs nenāk ārā materiāls. Aizsprostotas izsmidzināšanas galvas
noņemt un iztīrīt ar adatas palīdzību. Atkal uzlikt aizsargvāku

Darbarīku tīrīšana

Norādes

Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. Izraisa nopietnu
acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai
izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām
virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Neizsmidzināt uz
atklātas uguns vai citiem
aizdegšanās avotiem. Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Izmantot acu aizsargus/ sejas
aizsargus. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/ 122 °F.

Drošības norādes

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Flakonus ar materiāla atlikumiem
nodot vecu krāsu, laku savākšanas vietās.

Likvidācija

M-PL04Produkta krāsu un laku kods
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