
Capacryl Heizkörperlack

Лъскав акрилен лак, разредим с вода

Техническа карта 967

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение За лакиране на отоплителни тела, калорифери и водопроводи за топла вода.

Характеристики • Разредим с свода
• Устойчивост на температури до 125 ̊ С
• Екологичен
• Със слаб мирис
• Бързо съхнене
• Еластичен
• Висока покривна способност на петна и ъгли
• Устойчивост на почистване с домакински препарати за чистене

Свързващо вещество Акрилна дисперсия

Цвят Бял. Може да се оцвети с Capacryl Haus-Lack 2000.

Опаковка 750 ml, 2,5 l

Съхранение На прохладни места, предпазен от замръзване. Оригинално запечатаните опаковки 
могат да се съхраняват 12 месеца.

Гланц Лъскав

Технически данни Плътност: около 1,2 g/cm3

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи Отоплителни тела, калорифери, тръбопроводи. Основата трябва да бъде чиста, носе-
ща, суха и без разделителни вещества.

Подготовка на основата Нови, небоядисани повърхности: Металната повърхност се почиства много добре, от-
страняват се петната ръжда.

Фабрично боядисани повърхности: Шлайфат се и се почистват.

Повърхности, покрити със стари, абсорбиращи бои: Старите боядисани слоеве се шлай-
фат. Старата, неабсорбираща боя се отстранява.
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Основа Среда Подготовка на 
основата

Грундиране Междинен 
слой

Горен 
слой

Повърхности 
без предишни 
слоеве боя

закрито Почистване
на ръждата

Capalac All-
grund

Capacryl
Heizkorper-
Lack1
)

Capacryl
Heizkorper-
Lack1
)

Нови, фабрично 
боядисани 
повърхности

закрито Шлайфане/
почистване

Disbon 481
EP-Uniprimer

-

Повърхности, 
покрити със 
стари бои

закрито Шлайфане/
почистване

Capacryl
Heizkorper-
Lack

-

Нанасяне

Разход Около 100-130 ml/m2 за слой. Стойностите на разходните норми са ориентировъчни и 
могат да варират в   зависимост от вида и свойствата на основата. Точният разход се 
определя с проби.

Минимална работна темпе-
ратура

Минимум + 8°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за съхнене При 20C и 65% влажност на въздуха:

1-2 часа сух при допир
10-12 часа – може да се нанася следващ слой
48 часа – напълно сух
При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха времето за съхнене се 
удължава.

Инструменти Почистват се с много вода, веднага след употреба.

        СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност 
(валидни към датата на 
публикуване) 

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се избягва вдишване на боята при 
пръскане. След нанасяне да се осигури проветрение на помещенията. Да не се из-
лива в канализацията, водите или почвата. Да се избягва контакта с очите или кожа-
та. При контакт с очите илил кожата да се измият веднага с много вода.

Препоръки при нанасяне с пръскане:

Слоеве



Техническа карта 967

Депониране

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

Предават се за рециклиране само празни опаковки. Опаковката с течни остатъци от 
материала могат да се изхвърлят като отпадъци от бои на водна основа, а твърдите 
остатъци като втвърдени бои или битови отпадъци.

Гранична стойност до-
пустима от ЕС за съдър-
жание на ЛОС

За този продукт (категория A/i): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 110 g/l ЛОС.

Техническа информация 967. 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

Съдържание Полиакрилна смола, титаниев диоксид, силикати, вода, гликоли, гликол етер, добав-
ки, консерванти.


