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Capalac Effektlack
ორკომპონენტიანი ლაქი ალკიდური ფისის ბაზაზე, მეტალის და პერლამუტრის 
ეფექტით. ექსტერიერში და ინტერიერში შეფრქვევით დატანისთვის.

გამოყენების სფეროები       ელეგანტური ლაქი მეტალის და პერლამუტრის ეფექტით. ზუსტი ზომის მქონე ხის 
ელემენტების, მეტალის და მყარი პოლივინილქლორიდის (PVC) ზედაპირების 
განსხვავებული დიზაინისთვის.

მდიდრული იერსახე
საყოფაცხოვრებო საწმენდი საშუალებების მიმართ მედეგი
ატმოსფერული მოვლენების და მზის სხივების მიმართ მედეგი
არომატების გარეშე

მასალის შემკვრელი        ხელოვნური ფისები უსუნო გამხსნელებით.

Capalac Effektlack მეტალიკი ვერცხლისფერ (დაახლ. RAL 9006):
375 მლ, 750 მლ, 2,5 ლ.
Capalac Effektlack მეტალიკი ოქროსფერი, სპილენძისფერი:
375 მლ, 750 მლ
Capalac mix Effektlack პერლამუტრისებრი-მბზინვარე:
800 მლ, 2,0 ლ. 

Capalac Effektlack მეტალიკი: 
ოქროსფერი, ვერცხლისფერი (დაახლ. RAL 9006), სპილენძი.
Capalac Effektlack პერლამუტრისებრი-მბზინვარე:
ColorExpress-სადგურებით (Capalac mix): RAL 1035, RAL 1036, RAL 2013, RAL 3032, RAL 
3033, RAL 4011, RAL 4012, RAL 5025, RAL 5026, RAL 6035, RAL 6036, RAL 7048, RAL 8029, 
RAL 9022, RAL 9023

Capalac Effektlack მეტალიკი ვერცხლისფერი დაახლ. RAL 9006:
მბზინვარე, აბრეშუმისებრი-მეტალიკი
Capalac Effektlack მეტალიკი ოქროსფერი, სპილენძისფერი:

 მბზინვარე
Capalac Effektlack პარლამუტრისებრი-მბზივარე:
მბზინვარე

შენახვის პირობები       შეინახეთ გრილ პირობებში, მჭიდროდ თავდახურულ მდგომარეობაში.

სიმკვრივე: დაახლ. 0,9–1,1 გ/სმ3 , ფერის შესაბამისად.
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ტექნიკური პარამეტრები ■
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შესაფერისი ზედაპირები       დაგრუნტული და ლაქწასმული ზუსტი ზომის მქონე ხის ელემენტები, ლითონები, მყარი 
პოლივინილქლორიდი.
ზედაპირი უნდა იყოს მყარი, მშრალი, სუფთა, მასზე არ უნდა იყოს ადჰეზიურობის 
ხელის შემშლელი ნივთიერებები.
ხის ელემენტების ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 13%-ს.

ხის ელემენტები:
ხის ზედაპირები გაიშლიფოს ბოჭკოების მიმართულებით. საფუძვლიანად 
გაიწმინდოს და გადსუფთავდეს გამონადენი ნივთიერებებისაგან (მაგ. ხის ფისი). 
ბასრი კანტები დაიშლიფოს.

რკინა, ფოლადი:
რკინა და ფოლადი გაიწმინდოს წმენდის სტანდარტით SA 21⁄2 (ქვიშის ჭავლით) 
ან ST3 (მანქანურად). DIN EN ISO 12944-4 სტანდარტის შესაბამისად.

თუთია, მყარი პოლივინილქლორიდი:
გაიწმინდოს ამიაკის შემცველი საშუალებით და პლასტიკური აბრაზიული 
ფლისით.

ალუმინი (არა ანოდირებული):
დამუშავდეს ნიტრო გამხსნელით ან ფოსფორის მჟავით და გაიწმინდოს 
პლასტიკური აბრაზიული ფლისით.

ძველი მზიდუნარიანი დანაფარები: 
დაიშლიფოს და დამუშავდეს ტუტეთი. არამზიდუნარიანი საფარი მოშორდეს.

შერევის პროპორცია       Capalac Effektlack-ს დაუმატეთ მოცულობის 10-% Capalac PU-Härter-ი და კარგად 
ამოურიეთ. აუცილებლად გაითვალისწინეთ ტექნიკური ინფორმაცია Nr. 
093 (Ca-palac PU Härter).

საჰაერო მიფრქვევის წესები:

Ø დიამეტრი წნევა გამხსნელი DIN 4 მმ 
კონსისტენცია
ამაღალი 

წნევით
პერლამუტ- 
რისებრი

1,3–1,5 მმ 3-4 ბარ დაახლ. 
მოცულობის 25%

დაახლ. 65 წამი

მეტალიკი 1,3–1,5 მმ 3-4 ბარ დაახლ. 
მოცულობის 25%

დაახლ. 28 წამი

დაბალი 
წნევით

პერლამუტ- 
რისებრი

1,3 მმ 0,5 ბარ დაახლ. 
მოცულობის 25%

დაახლ. 28 წამი

მეტალიკი 1,3 მმ 0,5 ბარ დაახლ. 
მოცულობის 25%

დაახლ. 28 წამი

დატანა:
ოპტიმალური შედეგის მისაღწევად Capalac Effektlack-ი უნდა დაიტანოთ 
მიფრქვევის მეთოდით, მაღალი ამ დაბალი წნევის გამოყენებით. მცირე 
ზომის ფართობებზე შესაძლებელია ასევე გორგოლაჭით დატანა. 
დასამუშავებელი ზედაპირი უნდა იყოს თავისუფალი ზეთის, ცხიმის და 
ოფლანი ხელის კვალისაგან (ატარეთ სპეციალური ხელთათმანი). 
სავალდებულოა წინასწარი ფენის დატანა Capalac Vorlack-ით, საბოლოო 
ფენის ტონალობაში.
მიფრქვევა:
გააზავეთ მიფრქვევის კონსისტენციამდე Caparol AF-Verdünner-ით (იხ. 
ცხრილი). დასამუშავებელ ზედაპირზე წინასწარ, თხელ ფენად, ჯვარედინად 
მიაფრქვიეთ მასალა შემცირებული ჭავლით. დაახლ. 7-10 წუთის შემდეგ (20° 
C ტემპერატურისა და 65%-იანი ჰაერის ტენიანობის პირობებში) ისევ ჯვარედინად 
მიაფრქვიეთ შემდეგი ფენა.  
გორგოლაჭით დატანა:
მასალა გააზავეთ სამუშაო კონსისტენციამდე Caparol AF-Verdünner-ით 
(მოცულობის 5-10%). დაიტანეთ ფუნჯით ან მოჰერის / ზამშის 
გორგოლაჭით 
(მაგ. Storch-Lackierwalze Velour Art.-Nr. 156115). დაახლ. 7-10 წუთის შემდეგ 
(20° C ტემპერატურისა და 65%-იანი ჰაერის ტენიანობის პირობებში) ერთი 
მიმართულებით გადაატარეთ ღრუბლის გორგოლაჭი. გორგოლაჭით 
დატანისას არ არის გამორიცხული ზედაპირზე მსუბუქი ზოლების ან 
ლაქების გაჩენა.

გამოყენება

დატანის მეთოდები
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დაფარვის თანმიმდევრობა

ზედაპირი გამოყენების 
არე

ზედაპირის 
მომზადება გაჟღენთვა გრუნტი შუალედური ფენა საბოლოო ფენა

ხე, ხისგან 
დამზადებული 
მასალები

ინტერიერი გაიშლიფოს / 
გაიწმინდოს - Capalac Vorlack

Capalac Vorlack 
საბოლოო 
ფენის ფერში

Capalac Effektlack 
მეტალიკი 
ან 
პერლამუტრისებრი-
მბზინვარე

ხე ექსტერიერი BFS Nr. 18 Capalac HolzIm-
prägniergrund Capalac Vorlack

რკინა, 
ფოლადი ინტერიერი მოშორდეს ჟანგი / 

გაიწმინდოს -
Capalac AllGrund 
ან Capalac 
Rostschutz-grund

ექსტერიერი მოშორდეს ჟანგი / 
გაიწმინდოს -

2 x Capalac AllGrund 
ან Capalac Rost-
schutzgrund

თუთია ინტერიერი / 
ექსტერიერი BFS Nr. 5 - Disbon 481 

EP-Uniprimer

ალუმინი ინტერიერი / 
ექსტერიერი BFS Nr. 6 - Capalac

AllGrund

მყარი PVC ინტერიერი / 
ექსტერიერი BFS Nr. 22 - Capalac

AllGrund

ძველი მზიდი 
დანაფარი

ინტერიერი / 
ექსტერიერი

გაიშლიფოს / 
დამუშავდეს ტუტეთი

დაზიანებული ადგილები დაამუშავეთ 
არსებული ზედაპირის შესაბამისად.

გათბობის 
რადიატორი ინტერიერი

გაიშლიფოს / 
მოშორდეს ჟანგი / 
გაიწმინდოს

- Capalac 
AllGrund 100°C-
მდე

ქარხნულად 
შეღებილი
გათბობის 
რადიატორი

ინტერიერი გაიშლიფოს / 
გაიწმინდოს - Disbon 481 EP-Uni-

primer

1) დაზიანებული ადგილები დაამუშავეთ არსებული ზედაპირის შესაბამისად.
მითითება: ფხვნილოვან ან Coil-Coating-საფარზე მოახდინეთ საცდელი დატანა ადჰეზიის შესამოწმებლად.

*) ზუსტი ზომის მქონე ხის ელემენტებზე საჭიროა ორი შუალედური ფენის დატანა, BFS-Merkblatt Nr. 18-ის შესაბამისად.

ხარჯი        მიფრქვევა:
დაახლ. 150-180 მლ/მ2/ერთ ფენაზე

გორგოლაჭით დატანა: 
დაახლ. 120 მლ/მ2/ერთ ფენაზე

ზ.ა. მონაცემები არის საორიენტაციო და დამოკიდებულია ზედაპირისა და გარემო 
თავისებურებებზე. პროდუქტის ხარჯის ზუსტი განსაზღვრა მხოლოდ სასინჯი დატანით.

გამოყენების დრო        20° C ტემპერატურის შემთხვევაში 8 საათი.

გამოყენების პირობები        ჰაერისა და ზედაპირის ტემპერატურა არანაკლებ +5 °C.

შრობის დრო 20° C ტემპერატურისა 
და 65%-იანი ჰაერის 
ტენიანობის პირობებში*

მტვერის 
მიმართ 
მედეგი

შეხებით მშრალი მომდევნო ფენის დატანისთვის მზად

გორგოლაჭით მიფრქვევით

საათები 4 8-10 24 8-16

უფრო დაბალი ტემპერატურის, მაღალი ტენიანობის და სქლად დატანის შემთხვევაში შრობის 
   ხანგრძლივობა იზრდება.

ხელსაწყოების წმენდა       სამუშაოების დამთავრებისთანავე გაირეცხოს White-Spirit-ით (გამხსნელის ტიპი).
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ტექნიკური ინფორმაცია N. 051 · 2023 წლის მდგომარეობით.

მითითებები
ლაქი:
მარტივად აალებადი, ცეცხლსაშიში. ხშირი შეხებისას შეიძლება გამოიწვიოს კანის 
სიმშრალე და დახეთქვა. მოარიდეთ ბავშვებს!  მოარიდეთ ცეცხლს. არ მოწიოთ 
სამუშაოს მსვლელობისას. მიფრქვევის დროს არ შეისუნთქოთ. არ დაუშვათ 
კანალიზაციაში, წყლის მილებსა თუ ნიადაგში მოხვედრა. არასაკმარისი 
ვენტილაციის პირობებში გამოიყენეთ რესპირატორი. გამოიყენეთ 
მხოლოდ კარგად ვენტილირებულ შენობებში. გადაყლაპვის შემთხვევაში არ 
გამოიწვიოთ ხელოვნურად პირღებინება - მაშინვე მიმართეთ ექიმს და აჩვენეთ 
შეფუთვა, ან ეტიკეტი. ჰერმეტულად დახურული შეფუთვა შეინახეთ კარგად 
ვენტილირებულ ადგილას. მოარიდეთ კანზე, ან თვალში მოხვედრას. 
შესაძლებელია გამოიწვიოს ალერგიული რეაქციები. 

განმამტკიცებელი რეაგენტი:
მხოლოდ საწარმოო გამოყენებისთვის. მარტივად აალებადი, ცეცხლსაშიში. საშიშია 
ჯანმრთელობისთვის კანთან კონტაქტისას. შესაძლებელია გამოიწვიოს ალერგიული 
რეაქციები. საშიშია ჯანმრთელობისთვის ჩასუნთქვისას. შესაძლებელია გამოიწვიოს 
სასუნთქი გზების გაღიზიანება. ხშირი შეხებისას შეიძლება გამოიწვიოს კანის 
სიმშრალე და დახეთქვა. მოარიდეთ ბავშვებს. გამოიყენეთ მხოლოდ კარგად 
ვენტილირებულ შენობებში. გამოიყენეთ დამცავი ხელთათმანი/ტანსაცმელი 
სათვალე /ნიღაბი. გადაყლაპვის ან ჩასუნთქვის შემთხვევაში არ გამოიწვიოთ 
ხელოვნურად პირღებინება - მაშინვე მიმართეთ ექიმს და აჩვენეთ შეფუთვა, ან 
ეტიკეტი. ჰერმეტულად დახურული შეფუთვა შეინახეთ კარგად ვენტილირებულ 
ადგილას. შეიცავს იზოციანატს - შესაძლოა გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია.

უტილიზაცია მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა. შეფუთვა 
პროდუქტის ნარჩენით ჩააბარეთ ძველი ლაქების ჩამბარებელ პუნქტში.

პროდუქტის კატეგორია (Kat. A/h): 500 გ/ლ (2010). ეს პროდუქტი შეიცავს მაქსიმუმ 
500 გ/ლ აქროლებად ორგანულ ნივთიერებებს (VOC).

VOC
(აქროლადი ორგანული

შენაერთების ზღვრული
კონცენტრაცია ევროკავშირის

სტანდარტის შესაბამისად)      

შემადგენლობა       ალკიდური ფისი, ტიტანის დიოქსიდი, პიგმენტები, სილიკატები, კალციუმის 
კარბონატი, ალიფატები, დანამატები, აპკის წარმოქმნის დამაბრკოლებლები 
(Butanonoxim).

ძველი: M-LL01

BSL40

ტექნიკური კონსულტაცია       მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას 
რჩევა პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ. 
იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ 
ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის მიმართეთ კაპაროლის ოფისს, ან ადგილს, 
სადაც მოხდა პროდუქტის შეძენა. კომპანია კაპაროლი სიამოვნებით გაგიწევთ 
კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით.

შპს. კაპაროლ ჯორჯია
ალ.ქართველიშვილის ქ. N8
0198 თბილისი, საქართველო
ელ.ფოსტა: office@caparol.ge
www.caparol.ge

უსაფრთხოების ნორმები

Giscode

პროდუქტის კოდი
საღებავები/ლაქები




