Technická informace

Capacryl základní nát r
(Capacryl Haftprimer)

Akrylový vodou editelný základní nát r na zvýšení p ilnavosti do vn jších i
vnit ních prostor .

Popis výrobku

Ú el použití:
Na základní nát ry za ú elem
zvýšení p ilnavosti na veškeré
podkladové staré nát ry, laky,
d evo, zinek, tvrzené PVC,
hliník, m
a mnoho jiných
kritických
podkladových
materiál
p ed následnými
nát ry akrylovými laky nebo
laky
na bázi alkydových
prysky ic
(na
zinek
nepoužívejte laky na bázi
alkydových prysky ic).
Vlastnosti:
- editelný vodou
- ekologický
- minimální zápach
- vynikající p ilnavost
- rychleschnoucí
- difuzní
- lze dob e brousit
Materiálová báze:
akrylová disperze
Hustota:
3
cca 1,5 g/cm
Velikost balení:
750 ml, 2,5 l a 10 l
Lesk:
matný
Barevné odstíny:
Bílý, ervenohn dý, rezedov
zelený,
pastelové odstíny lze tónovat
pomocí systému Capamix.

Zpracování

Vhodné podklady:
D evo, d ev né materiály,
zinek, hliník, m , tvrzené
PVC a nosné staré nát ry.
Podklad musí být
istý,
nosný, suchý a zbavený
odpuzujících ástic. Vlhkost
d eva nesmí p ekro it u
listnatých druh
d eva v
pr m ru 12 % a u
jehli natých druh d eva v
pr m ru 15 %.
Úprava podkladu:
D ev né
konstruk ní
sou ásti:
Povrch
d eva
obruste ve sm ru vláken,
d kladn
o ist te
a
odstra te vystupující látky,
obsažené ve d ev , jako
nap íklad
prysky ice
a
smolníky.
Ostré
hrany
zabruste (viz též informa ní
listy BFS . 3 a 18).
- Zinek, tvrzené PVC:
Omyjte
amoniakálním
smá edlem
a
obruste
brusným
rounem
podle
informa ního listu BFS . 5
a 22.
- Hliník, m : O ist te
nitro edidlem nebo kyselinou
fosfore nou
a
brusným
rounem podle informa ního
listu BFS . 6.
- Staré nát ry: Staré nát ry
obruste
nebo
o ist te
louhem. Nenosné staré
nát ry odstra te.
Zpracování:
Capacryl Základní nát r lze
nanášet
natíráním,
vále kem nebo st íkáním.
Capacryl Základní nát r je

p ipraven p ímo ke zpracování.
P ed
použitím
dob e
promíchejte a podle pot eby
e te max. 5 % vody.
Spot eba:
Cca 100 - 130 ml/m2 na jeden
nát r.
Hodnoty
spot eby
jsou
orienta ní hodnoty, které se
mohou lišit podle daného
podkladu a jeho povahy.
P esné hodnoty spot eby lze
stanovit
jen
p edb žnými
zkušebními nát ry.
Teplota zpracování:
Teplota materiálu, okolního
vzduchu a podkladu minimáln
8°C.
ist ní ná adí:
Po použití vodou.

Instrukce

Dodržujte tyto pokyny:
Uchovávejte mimo dosah d tí.
Pi
st íkání
nevdechujte
aerosol. B hem zpracování a
po n m zajist te dostate né
v trání. V p ípad zasažení o í
nebo
pot ísn ní
pokožky
vyplachujte nebo oplachujte
postižená
místa
okamžit
d kladn
vodou.
Zabra te
proniknutí do kanalizace, vody
nebo zeminy.
Skladování:
V chladném prost edí bez
nebezpe í mrazu. Originální
uzav ené nádoby jsou p i
skladování stabilní 12 m síc .
Likvidace:

Na recyklaci odevzdávejte jen
beze
zbytku
vyprázdn né
nádoby. Zbytky materiálu: Jiné
odpadní
barvy
a
laky
neuvedené pod íslem 08 01
11 (kod 08 01 12).
Zne išt né obaly: Plastové
obaly (kod 15 01 02).
Kód výrobku barvy a laky:
M-LW 01

Technické poradenství:
V tomto tiskopisu není
možné
pojednávat
o
veškerých podkladech, které
se vyskytují v praxi, a o
technických
postupech
natírání t chto podklad .
Pokud by se pracovalo s
podklady,
které
nejsou
uvedeny v této technické
informaci,
bude
nutné

Instrukce k nanášení nást ikem:
airless

∅ trysky
0,011 - 0,015 palce

Postup nanášení:

tlak
100 - 130 b

p íprava impregnace
podkladu
Capacryl
BFS . 3
izola ní
základ
na
d evo

provést konzultaci s námi nebo
s našimi pracovníky služeb
zákazník m. Jsme ochotni Vám
kdykoli poskytnout detailní rady
k daným objekt m.
Servisní st edisko:
tel. 387 203 402
fax 387 203 422
e-mail: cbudejovice@caparol.cz

ed ní
max. 5 %

podklad

použití

omezen
rozm rov
stálé a rozm.
nestálé d ev.
sou ásti

vn jší
prostory

rozm rov
stálé d ev né
sou ásti

vn jší
prostory

BFS . 18

d ev né
konstruk ní
sou ásti

vnit ní
prostory

broušení /
o ist ní

---

zinek

vnit ní /
vn jší
prostory

BFS . 5

---

hliník, m

vnit ní /
vn jší
prostory

BFS . 6

---

Capacryl
Základní nát r

tvrzené PVC

vnit ní /
vn jší
prostory

BFS . 22

---

Capacryl
Základní nát r

staré nosné
nát ry

vnit ní /
vn jší
prostory

broušení /
o ist ní
louhem

--- 2)

Capacryl
Základní nát r 2)

Capadur
ImpregnalLaz
ur

základní nát r

pomocný
nát r
Capacryl
nát r PU Gloss/Satin
nebo
Capadur Color
základ

Capacryl
Základní
nebo
Capacryl
Izola ní
na d evo 1)
Capacryl
Základní
nát r
nebo
Capacryl
Izol.
1)
Zákl. na d evo
Capacryl
Základní
nát r
nebo
Capacryl
Izol.
Zákl. na d evo 1)
Capacryl
Základní nát r

kone ný
nát r
Capacryl PU
Gloss/Satin
nebo
Capadur Color

Capacryl PUVorlack nebo
Capacryl PUGloss / Satin
Capacryl PUVorlack nebo
Capacryl PUGloss / Satin

Capacryl
PU-Gloss /
PU-Satin

p íp.
Capacryl PUVorlack
nebo
Capacryl PUGloss / Satin

1

) U druh d eva, které obsahují vodorozpustné zabarvující látky, používejte vždy p ípravek Capacryl

2

Holz-IsoGrund. Místa se suky nat ete 2 x.

) Poškozená místa na starých nát rech ošet ete podle daného druhu podkladu.
Upozorn ní: U práškových nát r , polévaných povrch a jiných kritických podklad
bezpodmíne n p edem provést zkušební nát r a vyzkoušet p ilnavost.

je nutno

Doba vysychání:
p o 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %

po uplynutí po tu hodin

nelepivý
pro prach

nelepivý
na omak

schopný p etírání
akrylovými laky

1-2

10 - 12

12 - 16

schopný p tírání
laky na bázi
alkyd. Prysky ic
48

Za nižší teploty a vyšší vlhkosti vzduchu se doba vysychání prodlužuje.

Technická informace - vydání: ervenec 2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tato technická informace byla sestavena na základ nejnov jšího vývoje techniky a našich zkušeností. S
ohledem na množství podkladových materiál a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude
zbaven své povinnosti odborn a emesln správn vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpov dnost, zda jsou
vhodné k plánovanému ú elu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou
platnost.

