Informații tehnice Nr.030

Capalac Vorlack
Strat intermediar pentru lemn și metal

Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

Strat intermediar pentru suprafețele din lemn și metal. Se utilizează la interior și exterior.
Datorită mirosului tipic de lac pe bază de rășină alchidică recomandăm în finisajul suprefețelor
extinse la interior utilizarea produsului Capacryl Vorlack.

Proprietăți

Liant
Ambalaj/Capacitate recipient

Capacitate ridicată de umplere
Poate fi șlefuit
Cu uscare rapidă
Capacitate ridicată de acoperire / inclusiv pe canturi
Durabilitate ridicată
Aderență ridicată
Ușor de aplicat
Tixotrop, vâscozitate cu consistență antipicurare
Fără plumb și substanțe cromatice
Nuanță optimă pentru lacurile albe Capalac
Rășină alchidică fără solvenți aromatici
Standard:
375 ml; 750 ml; 2,5 litri;
ColorExpress:
375 ml; 750ml; 2,5 litri;

Culoare

Alb
Nuanțe suplimentare se pot obține în sistem de nuanțare computerizată ColorExpress.
În cazul utilizării unor nuanțe cu capacitate slabă de acoperire (de ex roșu, portocaliu, galben)
recomandăm un strat de grund în culoare apropiată de cea a stratului final (Grundiersystem).
Capalac Vorlack poate fi nuanțat în Grundiersystem (ColorExpress).

Grad de luciu
Depozitare

Mat
În recipientul original bine închis, păstrat la loc uscat, rece, ferit de îngheţ.

Date tehnice

Densitate:

Utilizare conform Info tehnic
nr.606/Definiția domenilor de aplicare

interior 1

cca. 1,5 g/cm3
interior 2

interior 3

exterior 1

○
○
○
(-) nerecomandat / (○) parțial recomandat / (+) recomandat

+

Exterior 2
+
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Prelucrare
Suporturi recomandate
Pregătirea suprafeței suport
Metoda de aplicare

Recomandat la finisajul elementelor din lemn și a metalului grunduit.
Lemnul și suprafețele metalice grunduite se șlefuiesc și se curăță.
Capalac Vorlack poate fi aplicat cu pensula, cu rola sau prin pulverizare. Este gata pregătit pentru
aplicare.
Indicaţii pentru aplicarea prin pulverizare:
Duza

Presiune

Diluție

Temperatura
materialului

Airless

0,009 – 0,013 inch

180 – 200 bari

Nu se diluează

-

Aircoat-TempSpray

0,009 – 0,013 inch

180 – 200 bari

Nu se diluează

35oC

Pentru detalii suplimentare consultați manualul cu instrucțiuni referitoare la tehnologia de
pulverizare la Caparol.

Componența straturilor:
Strat Suport

Mediu

Pregătirea
stratului suport

Impregnare

Grunduire

Lemn, derivate
din lemn

Interior

Curățare/
Șlefuire

-

Capalac Vorlack

Lemn

Exterior

Curățare
BFS Nr.18

Capalac HolzImpraegniergrund

Capalac Vorlack

Oțel, fier

Interior

Curățare de
rugină

-

Capalac Allgrund/
Capalac
Rostschutzgrund

Exterior

Curățare de
rugină

-

2x Capalac
Allgrund/Capalac
Rostschutzgrund

Interior

BFS Nr.5

-

Disbon 481 EPUniprimer sau
Capalac Allgrund

Exterior

BFS Nr.5

-

Disbon 481 EPUniprimer sau
2x Capalac Allgrund

Interior

BFS Nr.6

-

Capalac Allgrund

Exterior

BFS Nr.6

-

Capalac Allgrund

PVC Dur

Interior/
exterior

BFS Nr.22

-

Capalac Allgrund

Suprafețe vechi
vopsite

Interior/
exterior

Șlefuire/
decapare

Zinc/ suprafețe
galvanizate

Aluminiu

1)

Strat
Intermediar*

Capalac Vorlack

Strat final

Capalac Weiss (alb)/
sau colorate

Capalac Allgrund

Zonele afectate ale finisajelor vechi se vor trata în funcție de natura acestora.
Indicație: Pe finisaje aplicate prin pulverizare, Coil Coating și alte suporturi critice a se efectua în prealabil probe de aderență
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Consum

Temperatura minimă de lucru

Timp de uscare

Consum ml/m2

Aplicare cu pensula

Aplicare cu rola

Airless

Vertical

80-100

70-90

90

Orizontal

120

120

120




+5oC pentru material, suport și aer (ideal între 10 și 25 °C)
Umiditate relativă a aerului ≤ 80 %
La 20oC și 65%
umiditate relativă

Uscat la
suprafață

Uscat la
atingere

Se poate reaplica
sau șlefui

După

2 ore

4 ore

12 ore

Temperaturi mai scăzute și umiditatea mai ridicată pot prelungi timpul de uscare.
Curățarea instrumentelor de lucru

Se vor curăța cu diluant pe bază de rășină sintetică sau cu diluant universal.

Recomandări
Indicaţii de pericol/
Sfaturi de securitate
(valabil la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
A nu se lăsa laîndemâna copiilor. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. ÎN CAZ
DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Spălaţi uşor cu multă apă și săpun. A nu se manipula
decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate. Toxic în caz de inhalare.
Purtaţi echipament de protecţie respiratorie.
Conține acizi grași, C18, produse reactive cu N, N-Dimetil-1,3-Propadiamin și 1,3 Propadiamin.
Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40
21318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

Dispoziții
Dezafectare
Valori-limită admise de UE pentru
conţinutul COV
Giscod
Cod produs Vopsele si lacuri
Declarație de substanțe componente
Date suplimentare
Asistență tehnică

Suport Tehnic

Doar recipientele goale se vor da spre reciclare. Resturile lichide de material se vor recicla în
locuri special amenajate. Resturile uscate de material se vor dispune ca și resturi de materiale
de construcții și gunoi menajer.
al acestor produse (categoria A/d): 300 g/l (2010). Acest produs conţine max. 300 g/l COV.

BSL20
M-LL01
Rășină alchidică, dioxid de titan,carbonat de calciu, silicați, alifați, aditivi.
Vezi fișa cu date de securitate.
În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea
acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt
enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau
reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în
parte.
0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro
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