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Capacryl PU-Satin
Visokokakovostni abrazijsko in udarno odporni poliuretansko-
akrilni lak za zunanje in notranje površine.

Opis izdelka

Lak za visokokakovostne vmesne in zaključne premaze na grundiranih dimenzijsko stabilnih lesenih
elementih ter na grundirani kovini in trdem PVC-ju, za zunanje in notranje površine. Belih barvnih
tonov ne uporabljajte na sistemih za ogrevanje, saj lahko porumenijo (uporabite Capacryl
Heizkörperlack).

Predvidena uporaba

■ redči se z vodo
■ skoraj brez vonja
■ enostaven in voljan za obdelovanje
■ ne razpoka pri večslojnem nanosu
■ zelo odporen proti praskam in trkom/udarcem
■ difuzijsko sposoben
■ odporen proti običajnim gospodinjskim čistilom
■ mokro drgnjenje po DIN EN 13 300: razred 1 (ustreza abrazijski odpornosti po DIN 53 778)
■ primeren za otroške igrače po DIN EN 71-3
■ obstojen proti dezinfekcijskim sredstvom

Lastnosti

Poliuretansko-akrilna disperzijaOsnova materiala

■ Standardni barvni toni::
■  750 ml, 2,5 l,10 l
■ ColorExpress:

350 ml, 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

Pakiranje/velikost embalaže

■ Standardni barvni ton za PU-Satin: bela barvaBarvni toni

Na napravah za niansiranje ColorExpress (Capamix) je mogoče izdelati tudi številne posebne barvne
odtenke iz 3D-kolekcije ter številne barvne odtenke iz drugih kolekcij.

Pri uporabi barvnih odtenkov s slabšo pokrivnostjo, kot so rdeča, oranžna in rumena,
priporočamo sistemski predpremaz v ustreznem barvnem odtenku. Predpremazi Capacryl PUSatin,
Capacryl Haftprimer in Capacryl PU-Vorlack so na voljo v barvnih odtenkih sistemskih
predpremazov, realiziranih s strojno tehniko niansiranja ColorExpress.

Obstojnost barvnega tona po tehnični smernici BFS št. 26:
Vezivo: Razred A.
Pigmentiranje: Skupina 1 do 3 glede na barvni ton.

■ Capacryl PU-Gloss:
s sijajem

■ Capacryl PU-Satin:
svilnato mat

Stopnja sijaja

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
V originalno zaprti embalaži ostane stabilen vsaj 12 mesecev.

Skladiščenje
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■ Gostota: pribl. 1,3 g/cm³Tehnični podatki

Področja
uporabe: Znotraj 1 Znotraj 2 Znotraj 3  Zunaj 1  Zunaj 2

Opis

Ogrevani notranji
prostori s
pretežno
konstantno
temperaturo,
običajne
klimatske
razmere,
značilne za
bivalne
prostore

Notranji prostori
z
občasno zvišano
zračno vlago,
brez
rednega rosenja
na
površini

Zaprti,
neogrevani,
zračeni notranji
prostori oz.
ogrevani
notranji prostori
z
zvišano zračno
vlago,
možno brizganje
vode

Zunanje
površine brez
direktnega
vremenskega
vpliva, občasno
nastajanje
kondenzata,
možna
izpostavljenost
ciklu
zmrzovanja/
taljenja

Zunanje
površine z
direktnim
vremenskim
vplivom

Primeri delov
zgradbe

Stanovanja,
šole,
pisarne, ...

Podzemne
garaže,
skladiščni
prostori, ...

Pralnice, velike
kuhinje, ...

Spodnje
površine
balkonov,
lože, ...

Fasade zgradb,
zidovi, vrtne
ograje, ...

Primeri
objektov

Komode, regali,
vratne krila,
vratni
okvirji, okenske
police, stenski
opaži,
prezračevalne
cevi,
radiatorji,
kabelski
kanali, otroške
igrače

Komode, regali,
vratne krila,
vratni
okvirji, okenske
police, stenski
opaži,
prezračevalne
cevi,
radiatorji, zimski
vrtovi, kabelski
kanali

Komode, regali,
vratne krila,
okenske
police, stenski
opaži,
prezračevalne
cevi,
radiatorji,
kabelski
kanali

Spodnje
površine
balkonov/
napušči, vrtno
pohištvo,
okenske police,
stebri, nosilci,
jeklene
konstrukcije

Ustreznost x x x x x
Razvrstitev Primerno Primerno Primerno Primerno Primerno

Primerno v skladu s
Tehnično informacijo št. 606

Definicija področij uporabe

Delovni postopek

Grundirani dimenzijsko stabilni leseni elementi. Grundirana kovina in trdi PVC. Podlaga mora biti
čista, nosilna, suha in brez ločilnih snovi.

Ustrezne podlage

Lesna vlaga pri listavcih v povprečju ne sme preseči 12 % in pri listavcih 15 %.

Leseni elementi:
Pobrusite lesene površine v smeri lesnih vlaken, jih temeljito očistite in odstranite iztekajočo lesno
smolo. Posnemite ostre robove (glejte smernico BFS št. 18)

Priprava podlage

Železo, jeklo:
Železo in jeklo pripravite do normirane stopnje čistosti SA 21/2 (peskano do kovinskega sijaja) ali ST3
(strojno) v skladu z DIN EN ISO 12944-4 .

Cink, trdi PVC:
Očistite površino z amonijakovo raztopino in z brusilno blazinico po tehničnih smernicah BFS št. 5 in
22.

Aluminij, baker:
Očistite površino z nitrorazredčilom ali s fosforno kislino in z brusilno blazinico po tehnični smernici
BFS št. 6.

Stari premazi:
Stare premaze obrusite in/ali nalužite. Nenosilne stare premaze odstranite.

Navodila za nanos z brizganjem:Postopek nanašanja
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Ø šobe Tlak brizganja Zračni tlak Redčenje

Airless 0,008–0,011 cole 200 bar – največ 5 %

Airmix/Aircoat 0,011–0,013 cole 120 bar 2-3 bar največ 5 %

Nizkotlačno
brizganje Nastavek za lak* – ca. 0,5 bar največ 5 %

Visokotlačno
brizganje 2,0–2,5 mm – 2–3 bar največ 15 %

* Wagner XVLP
Delovni postopek: 
Lak Capacryl PU-Gloss/PU-Satin lahko nanašate s čopičem, valjčkom ali brizgalno opremo. Pred
uporabo ga dobro premešajte in po potrebi za vmesni nanos razredčite z največ 5 do 15 % vode. Za
mazanje uporabite čopiče Orelmix.

Pri ročnem premazovanju večjih površin nanesite lak s kratkodlakim (teksturiranim) poliamidnim
(najlonskim) valjčkom in takoj dodatno obdelajte – prevaljčkajte z valjčkom iz fine pene (z drobnimi
porami) ali premažite s čopičem Orelmix.
Velikost orodja izberite glede na velikost delovne površine, da boste lahko nanos laka izvedli tekoče in
enakomerno naknadno obdelali delovno površino (prebeirte tudi dopolnilno informacijo o izvedbi
poliuretanskega lakirnega sistema).
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brušenje/ luženjeSestava nanosov

Podlaga Uporaba Priprava podlage Impregnacija Predpremaz
Vmesni
premaz

Zaključni
premaz

les, leseni materiali znotraj brušenje/ čiščenje – Danske Aktivgrund*

Capacryl PU-
Vorlack2)

Capacryl
PU-Gloss
PU-Satin3)

Les zunaj BFS št. 18
Po potrebi
Danske
Holzschutzgrund

Danske Aktivgrund*

železo, jeklo znotraj odstran. rje/ čiščenje – Capalac AllGrund

zunaj odstran. rje/ čiščenje – 2 x Capalac AllGrund

Cink
znotraj/
zunaj

BFS št. 5 – Capacryl Haftprimer (vezni predpremaz)

aluminij/ baker
znotraj/
zunaj

BFS št. 6 – Capacryl Haftprimer (vezni predpremaz)

Trdi PVC
znotraj/
zunaj

BFS št. 22 – Capacryl Haftprimer (vezni predpremaz)

nosilni stari premazi
znotraj/
zunaj

brušenje/ luženje
poškodbe popraviti glede na
vrsto podlage in grundirati

Capacryl Haftprimer (vezni predpremaz)

* Pri lesnih vrstah, ki vsebujejo vodotopne sestavine in sestavine, ki spremenijo barvo
premazov, vedno uporabite predpremaz Danske Aktivgrund.
2) Pri intenzivnih barvnih odtenkih se lahko pojavi abrazija pigmenta. V tem primeru je
potreben prozoren zaključni sloj.
Opozorilo: Pri prašnem barvanju ali pri postopku Coil-Coating na kovinski podlagi in drugih
kritičnih podlagah, obvezno prej preverite oprijem laka na testni površini.

Pribl. 100–120 ml/m2/nanos.
Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage.
Točno porabo predhodno preverite na testni površini.

Poraba

Dovoljena temperatura materiala, zraka in podlage pri vgradnji:
najmanj 8 °C

Pogoji pri izvedbi

Sušenje pri +20 °C in 65-odstotni
rel. zr. vlagi:

prašno suho suho za nasl. nanos popolnoma suho

v koliko urah 1–2 10–12 48

Sušenje/interval sušenja

Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se interval sušenja podaljša.

Orodje očistite takoj po uporabi z vodo.Čiščenje orodja

Napotki

Lahko izzove alergijske kožne reakcije. - Preprečite stik z očmi, kožo ali oblačili. - Nosite
zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. - PRI STIKU S KOŽO:
Sperite z veliko vode in mila.
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode.

Prosimo upoštevajte
(stanje v času izdaje)

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z
gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo.
Neočiščeno embalažo odstranite enako kot izdelek.

Odstranjevanje

V tem izdelku (Kat. A/d) znaša: 130 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 110 g/l HOS.Mejna EU-vrednost za vsebnost
HOS

2-metil-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, zmes iz: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-
ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Lahko povzroči alergijske reakcije.

Deklaracija sestavin

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnično-svetovalni center
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Tehnična informacija 226/4 · Izdaja: oktober 2022
Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj.
Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina tehnične informacije ne zavezuje.
Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno
odgovornost preizkusi naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu.
Z novo izdajo tehnične informacije je vsebina tega dokumenta ukinjena. Veljajo naši splošni prodajni in dobavni pogoji v zadnji izdaji.
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