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Capalac BaseTop Venti
Lakier o satynowym połysku o dużej sile krycia,
jednoskladnikowy do wszechstronnego zastosowania na
powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Opis produktu

Najwyższej jakości, regulujący wilgotność lakier przeznaczony do wykonywania warstwy gruntującej,
pośredniej i końcowej jednym i tym samym materiałem. Lakier można stosować na drewnie
wymiarowym i ograniczenie wymiarowym (oprócz fasad drewnianych), zagruntowanym metalu i
twardym tworzywie sztucznym. Nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
budynków.

Zastosowanie

Idealny do przeprowadzania prac renowacyjnych. Może być stosowany bezpośrednio na starych
warstwach malarskich. Na okiennicach stosować produkt Capadur Color Wetterschutzfarbe NQG. Nie
stosować do malowania mebli ogrodowych oraz ław i krzeseł.

Kolorów białych nie stosować na grzejnikach CO ze względu na możliwość zżółknięcia (grzejniki
malować lakierem Capalac Heizkörperlack).

Ze względu na zapach typowy dla lakierów alkidowych, w przypadku malowania dużych powierzchni
wewnątrz budynków zalecamy stosowanie lakieru Capacryl PU-Satin/Gloss.

■ Lakier regulujący wilgotność  w przypadku drewnianej stolarki okiennej
■ Bardzo dobrze kryjący powierzchne i krawędzie
■ Dobrze wypełniający
■ Szybko wysychający
■ Odporny na warunki atmosferyczne
■ Tworzy powłoki odporne na zniszczenia
■ Odporny na domowe środki czystości

Właściwości

Żywica silikonowo-alkidowa z rozpuszczalnikami nie zawierającymi związków aromatycznych.Spoiwo

■ Standardowe:
750 ml, 2,5 l, 10 l

■ ColorExpress:
750 ml, 2,5 l, 10 l

Wielkość opakowań

Biały.

Możliwość barwienia w systemie ColorExpress.

Wskazówka:
Przy intensywnych i ciemnych kolorach na wymalowanej powierzchni może wystąpić wycieranie
pigmentu, w takim wypadku zalecane jest naniesienie warstwy bezbarwnego lakieru Capalac
Kunstharz-Klarlack.

Barwa
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W przypadku kolorów jasnych oraz białego, może dojść do żółkniecia powierzchni lakieru poprzez
wpływ światła (promieniowanie UV), ciepła, chemikaliów np. opary amoniaku ze środków czystości,
klejów, powłok malarskich lub materiałów uszczelniających. Żółknięcie takie jest typowe dla takiego
materiału i nie jest wadą produktu.

Trwałość koloru według BFS-Merkblatt Nr. 26:
Spoiwo: Klasa B
Pigmenty: Grupa 1 do 3 zależnie od koloru

Satynowy połysk.Stopień połysku

W pomieszczeniach chłodnych.
Fabrycznie zamknięte opakowania składować do 24 miesięcy.

Składowanie

Gęstość: ca. 1,3 g/cm³Dane Techniczne

Sposób użycia

Drewno, metal, twarde PCW.  Podłoże musi być zagruntowane i pokryte lakierem podkładowym.
Podłoże winno być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność.
Wilgotność drewna wymiarowego nie może przekraczać 13% a drewna ograniczenie wymiarowego
15%.  

Wymagany stan podłoża

Drewno:
Powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące
składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie.

Żelazo, Stal:
Żelazo i stal oczyścić do stopnia czystości 2½ (śrutowanie) lub ST3 (mechaniczne) zgodnie z PN EN
ISO 12 944-4.

Aluminium:
Oczyścić rozpuszczalnikiem nitro lub roztworem kwasu fosforowego i flizem korundowym.

Istniejące powłoki:
Istniejące nie termoplastyczne powłoki przeszlifować i/lub wyługować. Powłoki słabo przyczepne lub
nienośne usunąć.

Przygotowanie podłoża

Capalac BaseTop Venti można aplicować wałkiem, pędzlem lub natryskiem. Dobrze wymieszać przed
użyciem.

Wskazówki do nakładania natryskiem:

Sposób nakładania

Ø Dysza Ciśnienie Rozcieńczenie Temperatura materiału

Aircoat-Tempspray 0,011–0,013 " 180–200 bar nie rozcieńczać 35 °C
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Uszkodzone obszary w starych powłokach należy wstępnie obrobić zgodnie z odpowiednim podłożem.
Wskazówka: w przypadku występowania powłok proszkowych lub typu coil-coating a także innych
krytycznych podłoży przeprowadzić próbne malowanie i sprawdzić przyczepność do podłoża.

Malowanie pędzlem Malowanie wałkiem Natrysk

Zużycie w ml/m2/na jedna warstwę 80–100 70–90 100–120

Zużycie

Podane wartości są wartościami orientacyjnymi mogącymi wykazywać odchylenia zależne od podłoża
i jego właściwości. Dokładne wartości ustalić metodą próby.

■ Temperatura materiału, otoczenia i podłoża: co najmniej 5 °C (korzystny zakres: 10 do 25 °C)
■ Wilgotność względna: ≤ 80%

Warunki obróbki

Przy 20°C i 65% wilgotności
względnej powietrza.

pyłosuchość odporno
ść na
dotyk

mozliwość
malowania

po godzinach ca. 3 6–7 6–8

Czas schnięcia

Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności powietrza powyżej podane czasy ulegają
wydłużeniu.

Po użyciu narzędzia czyścić środkiem Kunstharz-Verdünner lub odpowiednikiem terpentyny.Czyszczenie narzędzi

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Łatwopalna ciecz i pary. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik
lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni,
źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować wyłącznie na zewnątrz
lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. Powtarzające
się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Wskazówki bezpieczeństwa
(stan na dzień wydania)

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte
resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do
recyklingu.

Utylizacja

dla tego typu produktów (typ A/d) wynoszą: 300 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 300 g/l
LZO.

Dopuszczalna zawartośc LZO

M-LL01Kod produktu farby i lakiery
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Żywica alkidowa, dwutlenek tytanu, węglan wapnia, pigmenty/wypełniacze mineralne, związki
alifatyczne, etery glikolowe, glikole, aromaty, estry, dodatki.

Deklarowany skład produktu

Patrz karta charakterystyki wyrobu.Bliższe informacje

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Infolinia
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