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Capacryl PU-Vorlack
Vodotopni poliuretanski akrilni predlak za les in podlage
z osnovnim premazom. Ima odlične lastnosti za brušenje.
Primeren je tako za zunanje kot za notranje prostore.

Opis izdelka

Za polnilne, dobro potekajoče vmesne premaze na dimenzijsko obstojnih lesenih delih, kovinah
s temeljnim premazom, kitanih in brušenih površinah ter dobro oprijetih starih premazih in alkih
pred nadaljnjim lakiranjem s Capacryl PU-Gloss/Satin ali Capalac Aqua PU-Alkyd.

Predvidena uporaba

■ Redči se z vodo
■ Je skoraj brez vonja
■ Omogoča gladko, voljno obdelavo.
■ Odlično prekrivanje.
■ Brusi se kot alkidni predlak.
■ Je difuzijski.
■ Se dobro polni.
■ Nudi dober oprijem za nadaljnje premaze.
■ Se hitro suši.
■ Primeren je za otroške igrače v skladu z DIN EN 71-3
■ Primeren je za premaz z vodotopnimi laki iz akrilne in alkidne smole ter laki iz alkidne smole, ki

vsebujejo topila.

Lastnosti

Poliuretanska akrilna disperzija.Osnova materiala

■ Bele barve: 
375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

■ ColorExpress:
350 ml, 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

Pakiranje/velikost embalaže

Bela barva.
Niansiranje barvnih odtenkov s ColorExpressom (Capamix).
Pri uporabi slabo pokrivnih barvnih odtenkov, kot so rdeči, oranžni ali rumeni, priporočamo osnovni
premaz v primernem sistemskem barvnem odtenku. Za PU-predlak Capacryl so za osnovne premaze
na voljo sistemski barvni odtenki prek ColorExpressa.

Barvni toni

MatStopnja sijaja

Na hladnem, zaščiteno pred mrazom.
Originalno zaprta embalaža je 12 mesecev primerna za skladiščenje.

Skladiščenje

■ Gostota: pribl. 1,45 g/cm3 Tehnični podatki

znotraj 1 znotraj 2 znotraj 3 zunaj 1 zunaj 2

 +   +   +   +   + 

(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Primerno v skladu s
Tehnično informacijo št. 606

Definicija področij uporabe
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Delovni postopek

Dimenzijsko obstojni leseni deli, kovine in trdi PVC z osnovnim premazom. Podloga mora biti
čista, nosilna, suha in brez ločevalnih snovi. Vlažnost lesa pri dimenzijsko obstojnih lesenih delih ne
sme biti več kot 13-odstotna.

Ustrezne podlage

Leseni elementi:
Lesene površine obrusite v smeri poteka vlaken, jih temeljito očistite in odstranite izločene sestavine
lesa, na primer smolo in smolne žepe. Ostre robove posnemite (glejte tudi podatkovni list BFS št. 18).

Priprava podlage

Železo, jeklo:
Železne in jeklene površine obdelajte do standardne čistosti SA 21/2 (peskanje) ali ST3 (strojno) v
skladu s standardom DIN EN ISO 12944-4.

Cink, trdi PVC:
Očistite z brusno gobico in amoniakovim alkalnim disperzijskim sredstvom v skladu z BFS št. 5 in 22.

Aluminij (ne eloksirani), baker:
Očistite z brusno gobico in nitro razredčilom ali fosforjevo kislino v skladu z BFS št. 6.

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

Navodila za nanos z brizganjem:Postopek nanašanja

Ø Premer šobe Tlak brizganja Zračni tlak Redčenje

Airless 0,011–0,015 cole 200 barov – največ 5 %

Airmix/Aircoat 0,011–0,015 cole 120 barov 2,5 bara največ 5 %

Nizki tlak 1,8–2,2 mm – pribl. 0,5 bara 5–15 %

Visoki tlak 2,0–2,5 mm – 2–3 bare 5–15 %

Delovni postopek: 
PU-predlak Capacryl lahko nanesete s čopičem, pleskarskim valjčkom ali z brizganjem. Pred uporabo
dobro premešajte in po potrebi razredčite z največ 5–15 odstotki vode. Za nanos s čopičem uporabite
čopiče Orelmix. Pri ročnem nanosu s pleskarskim valjčkom na velikih površinah uporabite valjčke s
kratkim florom (teksturirane) iz poliamida (najlona) in takoj dodatno obdelajte s penastim valjčkom, ki
ima fine pore, ali čopičem Orelmix.

Velikost orodja prilagodite velikosti površine, ki omogoča hiter nanos laka in enakomerno naknadno
obdelavo (glejte tudi dodatne informacije za obdelavo poliuretanskih sistemskih lakov).

Sestava nanosov

Podlaga Uporaba Priprava podlage Impregnacija Predpremaz Vmesni premaz Zaključni premaz

les, leseni materiali znotraj brušenje/čiščenje – Capacryl Holz-IsoGrund 1)

Capacryl
PU-Vorlack 2)

Capacryl
PU-Gloss/PU-Satin
ali Capalac
Aqua PU-Alkyd Gloss/Satin 3)

dimenzijsko obstojni leseni
deli

zunaj BFS št. 18 Capacryl Holzschutz-Grund Capacryl Holz-IsoGrund 1)

železo, jeklo znotraj odstranitev rje/čiščenje – Capalac AllGrund

zunaj odstranitev rje/čiščenje – 2 x Capalac AllGrund

cink
znotraj/
zunaj

BFS št. 5 – Capacryl Haftprimer

aluminij/baker
znotraj/
zunaj

BFS št. 6 – Capacryl Haftprimer

Trdi PVC
znotraj/
zunaj

BFS št. 22 – Capacryl Haftprimer

nosilni stari
premazi

znotraj/
zunaj

brušenje/luženje
poškodovana mesta pripravite glede na podlago in
premažete osnovni premaz
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* Na dimenzijsko stabilnih lesenih elementih je po tehnični smernici BFS št. 18 potreben dvakratni vmesni premaz.

Za les z vodotopnimi sestavinami, ki obarvajo površino, vedno uporabite Capacryl Holz-IsoGrund, grče dvakrat premažite.
Vmesni premaz naj bo v enakem odtenku kot zaključni premaz. Pri slabo prekrivnih rdečih, rumenih in oranžnih barvnih odtenkih se prek ColorExpressa
samodejno umeša mešanica, ki omogoča boljše prekrivanje zaključnega premaza. Ta barvni odtenek se zaradi boljšega prekrivanja zaključnega premaza
razlikuje od izbranega barvnega odtenka.
Pri slabo prekrivnih barvnih odtenkih (na primer rumene/rdeče/oranžne barve) je morda potreben dodaten premaz.
Pozor! Pri prašnem barvanju ali pri postopku Coil-Coating na kovinski podlagi in drugih kritičnih podlagah prej preverite oprijem na testni površini..

Pribl. 100–130 ml/m2/nanos.
Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage.
Točno porabo lahko ugotovite le s predhodnim testom na poskusni površini.

Poraba

Temperatura materiala, zraka in podlage:
Najmanj 8 °C

Pogoji pri izvedbi

Pri 20 °C in 65 % relativne zračne
vlage

Prašno suho primerno za naslednji
premaz

povsem suho

Čas sušenja v urah 1–2 10–12 48

Sušenje/interval sušenja

Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlažnosti se ti časi podaljšajo.

Po uporabi z vodo.Čiščenje orodja

Napotki

Hranite zunaj dosega otrok! Ne vdihavajte megle pri brizganju. Uporabljajte kombinirani filter A2/P2. Pri
brušenju uporabljajte prašni filter P2. Med obdelavo in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje.
Med uporabo proizvoda ne jejte, ne pijte in ne kadite. Pri stiku z očmi ali kožo, razdraženo mesto
nemudoma in temeljito sperite z vodo. Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo!
Podrobnejši podatki: glejte varnostni list.

Prosimo upoštevajte
(stanje v času izdaje)

V recikliranje oddajte le povsem izpraznjeno embalažo. Tekoče ostanke materiala oddajte na zbirališču
starih barv in lakov, posušene ostanke materiala pa odstranite kot gradbene odpadke ali odpadke pri
rušenju oziroma v komunalne ali gospodinjske odpadke.

Odstranjevanje

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

M-LW01Produktna koda za barve in lake

Sestavine v skladu z VdL-RL01: poliuretanska/poliakrilatna smola, titanov oksid, silikati,
kalcijev karbonat, voda, glikoli, ester alkohol, aditivi, sredstva za konzerviranje.

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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