
Capalac Fussbodenlack

Алкиден лъскав лак, за полагане на крайни финишни 

покрития върху вътрешни дървени подови настилки. Не 

съдържа ароматни въглеводороди

Техническа карта 015

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Лъскав, цветен лак за полагане на финишни покрития с висока устойчивост на триене 
върху  вътрешни дървени подови настилки.

Характеристики • Висока устойчивост на триене/одраскване;
• Висока покривна способност;
• Без ароматни въглеводороди
• Устойчив на домакински почистващи препарати (почистващи препарати и продукти 
за поддръжка на чистотата)

Свързващо вещество Алкидна смола, съдържа неароматни разтворители.

Цвят Може да се оцвети със системата ColorExpress в различни светли цветове със степен 
на светлост до 70.

Опаковка 1l, 2.5l, 10l

Гланц Лъскав

Съхранение На прохладни места, предпазен от замръзване. Продуктът се съхранява плътно затво-
рен.

Плътност около 1,0 g/cm3

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи Вътрешни дървени подови настилки. Основата трябва да бъде чиста, абсорбираща 
и да не съдържа вещества намаляващи сцеплението. Повърхността не трябва да е 
напоена с продукти за поддръжка на подови настилки, които могат да намалят сце-
плението или да удължат времето за съхнене. 
Ако е необходимо се шлайфа съществуващата (стара) дървена повърхност. Влажността 
на дървото не трябва да надвишава 13%.
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Подготовка на основата Нови, небоядисани подови настилки: Отстраняват се грапавините, основата се поч-
иства, рендосва се в посока на дървените влакна. Отстраняват се евентуалните следи 
от смола.

Стари, боядисани подови настилки: Шлайфат се и се почистват. Неабсорбиращият 
слой се отстранява.

Структура на слоевете

Начин на нанасяне

Основа Среда Подготовка 
на основата

Грундиране Междинен 
слой

Горен 
слой

Дървени подови настилки закрито почистване/ 
шлайфане

Необработено 
дърво: Capalac
Fussbodenlack 
разреден с
около 10-15%
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lack

Стари, абсорбиращи 
боядисани подови 
настилки
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шлайфане
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Capalac 
Disbocolor 
4932 )

Условия за
обработка

Температурата на материала, основата и въздуха трябва да е мин. + 5°C. Препоръчва 
се нанасяне при температури между + 12°C до + 25°C.

Нанася се с четка или с мече. Разбърква се добре преди употреба. Ако е необходимо се 
разрежда с Caparol AF-Verdunner, или ако се цели по-бързо съхнене  може да се разреди 
с Capalac PU-Harter.

Разход Около 80-100 m/m2 / слой. Стойностите на разходните норми са ориентировъчни и вари-
рат в зависимост от основата и свойствата и. Точният разход се определя с проби.

Време за изсъхване При 20 0 С и 65 % влажност на въздуха:

5 часа сух при допир
24 часа достъп с повишено внимание
48 часа напълно изсъхнал и готов за ползване след 3 дни
При по-ниски температури и висока влажност се променя времето за съхнене.

Бележка: Подовите настилки придобиват оксидиран вид при изсъхване (поради реак-
ция с кислорода от въздуха). Поради това лакът се нанася в тънък слой  от около 75-100 
μm (стандарт за алкидните лакове), така че времето за съхнене може да значително да 
се удължи. За тази цел се препоръчва като разредител продукта Capalac PU-Harter.

Инструменти Почистват се с разредител  или лек бензин веднага след ползване.

        СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност 
(валидни към датата на 
публикуване) 

Запалим. Вреден за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблаго-
приятни ефекти при изливане във води. Многократният контакт  може да причини 
напукване и изсъхване на кожата.  Да се съхранява на недостъпни за деца места. 
Продуктът трябва да се съхранява плътно затворен на добре проветрени места. Да 
се съхранява защитен от източници на огън -  пушенето забранено. При пръскане на 
боята да се избягва вдишването. Да се избягва контакта с кожата и очите. Да не се 
изпуска във водите, канализацията или почвата. При недостатъчно проветрение  да 
се използват уреди за защита за дихателните пътища. Да се нанася материала само 
в добре проветрени помещения. При поглъщане да не се предизвиква повръщане. 
Потърсете незабавно лекарска помощ, покажете опаковката или етикета на проду-
кта. Съдържа вещества, които могат да предизвикат алергични реакции. 

Други указания: вижте техническия лист за безопасност на продукта.
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Техническа информация 015. Издание юни  2012г.
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да 
ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. 
Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване  и употреба, дали избраният материал е пригоден 
за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. 
Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg

        СЪВЕТИ

Депониране Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Опаковката с остатъци от матери-
ала се предават на специални места за събиране на стари лакове.

ЕС-гранична стойност на 
съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/i): 500 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 430 g/l ЛОС

Техническо съдействие ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg;
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg


