Informații tehnice nr. 186

Capadur Parket und Siegellack
Lac de sigilare transparent, monocomponent, pentru parchet, lemn
și suprafețe lăcuite la interior.

Descrierea produsului
Domeniu de aplicare
Proprietăți

Liant
Ambalaj/Capacitate recipient
Culoare

Grad de luciu
Depozitare
Date tehnice

Utilizare conform Info Tehnic
Nr. 606 din definiția domeniilor
de utilizare

Pentru finisaje de sigilare transparentă a suprafețelor din lemn și plută în spații de locuit. Se pretează
și la sigilarea finisajelor cu lacuri și lazuri la interior.
Diluabil cu apă
Monocomponent
Asigura rezistenta împotriva deteriorării
Capacitate ridicată de umplere
Cu uscare rapidă
Elasticitate ridicată
Rezistent la agenți chimici casnici
Poate fi aplicat și pe suprafețe mari
Poate fi aplicat pe jucării pentru copii conf. DIN EN 71-3
Poliuretan monocomponent, diluabil cu apă
750 ml, 2,5 l, 10 l.
Transparent.
Ambalat, în formă lichidă are o culoare lăptoasă, în schimb odată cu uscarea devine transparent,
(aplicat pe suporturi albe este vizibilă o ușoară tendință de îngălbenire).
Lucios și Mat-Mătăsos
La rece, dar ferit de îngheț.
Densitate:
Compuși solizi:

cca. 1,0g/cm3
cca. 30% din cantitatea totală
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Prelucrare
Suporturi recomandate

Pardoseli de lemn, parchet, panouri OSB, trepte și alte suprafețe de lemn, pardoseli de plută si parchet
laminat. Utilizabil și pe suporturi finisate cu lacuri și lazuri. Suprafața suport trebuie să fie curată, cu
capacitate portantă și lipsită de substanțe de separare.
A nu se utiliza pe suprafețe tratate în prealabil cu baițuri solubile în apă. La aplicarea pe suprafețe
recent finisate se recomandă aplicarea obligatorie a unui strat de probă.

Pregătirea suprafețelor suport

Suprafețele care se vor finisa se șlefuiesc și se curăță foarte bine. Resturile de lac sau lazură veche
se îndepărtează prin șlefuire.

Mod de aplicare

Înainte de utilizare conținutul de amesteca foarte bine. In funcție de necesități se diluează cu maxim
20% apă. Capadur Parckettlack se aplică într-un strat uniform cu pensula sau cu rola.
Pe suprafețele noi, nefinisate în funcție de capacitatea de absorbție a stratului suport, se aplică 2-3
straturi. Pe panouri OSB se vor aplica 3-4 straturi de finisaj. Pe suprafețele finisate cu lacuri sau cele
de parchet laminat se va aplica doar un strat de finisaj final.

Consum
Temperatura minimă de lucru

Cca.100-150 ml/m2 pentru fiecare strat în funcție de structura suprafeței și a capacitații de absorbție
a stratului suport.
Minim + 12°C pentru suport și aer.

Timp de uscare

La o temperatură de 20oC si 65% umiditate a aerului , este gata pentru o noua aplicare după 12 ore.
Uscarea completă are loc după 24-36 ore. Prima curățare cu apă și cu substanțe de curățare casnice
precum și acoperirea cu covoare, se recomandă a se face după o săptămână de la aplicare.

Rețineți

Curățare și îngrijire:
Capadur ParkettLack se curăță cu matura sau cu aspiratorul. Murdăria se îndepărtează cu o cârpă
umedă. În cazul curățirii umede cu apă, se poate folosi o soluție de curățare specială pentru pardoseli.
În acest caz se recomandă urmarea cu atenție a instrucțiunilor de folosire a soluției respective. Se
recomandă evitarea frecări si a ștergerii cu solvenți. A nu se folosii substanțe abrazive sau solvenți.
Pentru suprafețe deosebit de expuse murdăriri, se recomandă protejarea acestora prin acoperirea cu
materiale de protecție. Se recomandă acoperirea cu un material de protecție a zonelor dotate cu mese
și scaune cu role.

Recomandări
Indicații de pericol/
Sfaturi de securitate
(valabil la data publicării)

A nu se lasă la îndemâna copiilor. Evitați dispersarea în mediu. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:
clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul şi
dacă acest lucru se poate face cu uşurință. Continuați să clătiți. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:
spălați cu multă apă și săpun. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită
prin inhalare. A se evita aruncarea în mediul înconjurător. Curățarea uneltelor imediat după utilizare
cu apă și săpun. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa de securitate.

Dezafectare

Doar recipientele golite de resturi se pot recicla. Resturile de material lichide se vor preda la centrele
de colectare pentru vopsele și lacuri. Resturile de material întărite se dezafectează ca deșeurile
amestecate din materiale de construcții și moloz.

Valori-limită admise de UE pentru
conținutul VOC
Giscode
Suport tehnic

al acestor produse (categoria A/i): 140 g/l (2010).
Acest produs conține max. 100 g/l VOC.
W3+
În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea
acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt
enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau
reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv
în parte.
0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro
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