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Capalac Disbocolor 493 – lacul fațadelor metalice

Stimați parteneri,
Avem plăcerea să vă prezentăm produsul nostru de top Capalac Disbocolor 493. Este vorba de un lac
de înaltă calitate, cu o formulă modernă, care îl recomandă în special pentru protecția și finisajul fațadelor
metalice – inclusiv cele de tip coil coating, tablă trapezoidală sau panouri sandwich. Un aspect important
al acestui produs este faptul că poate fi aplicat atât pe suport sintetic cum este PVC-ul dur cât și mineral,
precum betonul și cimentul. Utilizând acest produs pe fațadele metalice, obținem o protecție durabilă și
culori strălucitoare în același timp. Capalac Disbocolor 493 este răspunsul nostru la cerința de a oferi o
soluție dedicată în domeniul finisajelor pe fațadele din metal și nu numai.

CAPALAC Disbocolor 493
Avantaje:
◼
◼
◼
◼
◼

Uscare rapidă;
Rezistență deosebită la intemperii și UV;
Culori în tonuri strălucitoare;
Suprafețe lăcuite care se pretează la spălare;
Rezistent la uleiuri minerale, ceruri, agenți de curățare și soluții
saline.

Culoare standard: Alb.
O varietate coloristică mare este disponibilă la comandă.
Ambalaj:

8 litri

Consum:

135 – 180 ml / m²

Grad de luciu: mat-mătăsos
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Aplicare :
1. Prima etapă de lucru:
Suportul se va pregăti corespunzător. Suprafețele cu
finisaje vechi neportante se vor șlefui și curăța. Pentru
finisaje direct peste straturi vechi și portante se vor
efectua obligatoriu teste de aderență și compatibilitate.
Ulterior acestor procedee, finisajele vechi pot fi spălate
cu jet de apă sub presiune. Înaintea aplicării, suportul
trebuie să fie curat, uscat și portant, fără substanțe care
să împiedice aderența.
Atenție: Capalac Disbocolor 493 nu este adecvat
finisajului acoperișurilor și nu poate fi aplicat mecanizat!
Prelucrarea se va face cu rola pentru lacuri.

Finisaje neportante

Test de aderență

2. A doua etapă de lucru:
Stratul de grund se va alege în fucție de tipul suportului.
În acest sens este obligatorie respectarea indicațiilor din
fișa tehnică a produsului.
Grundurile recomandate înaintea finisajului cu Capalac
Disbocolor 493 sunt: Capalac 2K-EP-Haftgrund sau
Capacryl Haftprimer.
În situațiile în care se finisează suprafețe din beton se va
utiliza Dupa-Grund.

”Maestrul aderenței”

”Aderență + Anticoroziv”

3. A treia etapă de lucru:
După uscarea completă a stratului de grund, se va trece
la aplicarea stratului intermediar și final cu Capalac
Disbocolor 493.
Timpul minim necesar de așteptare între aplicarea
straturilor este de 12 ore.
Consumul este de cca. 150 ml/m²/strat.
Atenție: A nu se depăși 200 ml/m² ml/m²/strat!

Finisaje cu lac pe fațade metalice

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să
răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnic@caparol.ro cât și telefonic la numărul
apelabil gratuit 0800.800.600
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