
  
Capalac Profi HG / Capalac mix Hochglanz-Buntlack 
Színes, kül- és beltéri professzionális zománcfesté k 
 
Felhasználási terület: Mérettartó faszerkezetek, fém, kemény PVC, kül- és beltéri felületek, valamint 
melegvizes főtıtestek fedı lakkozására a fehér színek kivételével. 
Tulajdonságai: Aromamentes, kiváló szín- és fényállóság, magasfényő, kiváló elaszticitás, hosszú nyitott 
idı, jól terülı, kiváló fedıképesség, jó élfedés, magas ütésállóság, elegánsan, könnyen feldolgozható, gyor-
san száradó, háztartási tisztítószerkenek és rövid idıre gyenge savaknak és lúgoknak ellenáll, idıjárás- és 
fényálló. 
Kötıanyag: Alkidgyanta, oldószertartalmú, szagtalan. 
Szín:  24 alapszín, valamint fehéralumínium RAL 9006, és szürkealumínium RAL 9007 mint különleges szín. 
ColorExpressz rendszerrel kb. 18.000 szín leszínezhetı (Capalac mix). 
Fényességi fokozat: Magasfényő. 
Impregnálás:  Fa, kültér: Capalac Holz-Imprägniergrund.  
Alapozás: Fa: Capalac Profi Grund. Vas, acél: Capalac Profi Allgrund. Cink: Disbon 481 EP-Uniprimer vagy 
Capalac Profi Allgrund 2 rétegben. Alumínium/ réz: Capalac Profi Allgrund. Kemény PVC: Capalac Profi 
Allgrund.Hordképes régi bevonatok: Capalac Profi Allgrund. Bevonat nélküli főtıtest: Capalac Profi Allgrund 
(100 °C-ig). Gyári bevonatú f őtıtest: Disbon 481 EP-Uniprimer. 
Közbüls ı- és fedı réteg: Capalac Profi HG. 
Felhordás:  Ecsettel, hengerrel vagy szórással. A metáleffekt színeket (pl.: RAL 9006, RAL 9007) csak szó-
rással lehet felhordani a tökéletes optikai hatás elérése érdekében. 
Hígítás:  Igény esetén mőgyanta bázisú hígítóval hígítható. Magas nyomású szóráshoz 5-15 térf.%, alacsony 
nyomású szóráshoz 5-20 térf. %-ban hígítandó. 
Anyagfelhasználás:  Kb. 90-130 ml/m2 sima alapfelületen, durvább felületen ennek megfelelıen több. 
Feldolgozási h ımérséklet: Az anyag-, a környezet- és az alapfelület hımérséklete min. 5°C legyen. 
Száradási id ı: Porszáraz 4 óra múlva, megfogható 8-10 óra múlva, szórható 8-16 óra múlva, átvonható 24 
óra múlva. 
Szerszámok tisztítása: Használat után azonnal terpentines hígítóval. 
Tárolás: Hővös, de fagymentes helyen. Az edényt jól lezárva kell tartani. 
Kiszerelés:  Alapszínek: 750 ml, 2,5liter és 10 liter 
Különleges színek, Color Express: 1 liter, 2,5 liter és 10 liter 
Részletes információk: A mőszaki termékismertetıben és a biztonsági adatlapon. Nr.: 050. 
Biztonsági el ıírások:  Veszélyes összetev ık: Nafta1 ( EU-szám: 265-150-3 ) 20-50%, Nafta2 ( EU-szám: 
265-150-3 ) 26-55% Párlatok2 ( EU-szám: 265-149-8 ) 2,5-10% 1: Capalac Profi HG fehér 2: Capalac Profi 
HG transparens. R10 – Kevésbé tőzveszélyes R66 – Ismételt expozíció a bır kiszáradását vagy megrepedé-
sét okozhatja S2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet S7 – Az edényzet hermetikusan lezárva tartandó S9 – 
Az edényzet jól szellıztethetı helyen tartandó S16 – Gyújtóforrástól távol tartandó-tilos a dohányzás S23 – A 
keletkezı gızt/permetet nem szabad belélegezni S24/25 – Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a szembe-
jutást S29 – Csatornába engedni nem szabad S45 – Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha le-
hetséges, a címkét meg kell mutatni. S51 – Csak jól szellıztetett helyen használható S 622 – Lenyelés ese-
tén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét 
„Szenzibilizáló anyagot (Kobaltkarboxilát, Butanon-oxim) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakci-
ókat válthat ki.” 
Hulladékelhelyezés : Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Lejárt szavatosságú lak-
ként, festékként győjthetı össze! Csak a teljesen kiürült tárolóedény hasznosítható újra! 
Származási hely: EU 
Forgalmazza: Caparol Hungária Kft.  
1108 Budapest, Gyömrıi út 140. 
Tel.: 1-264-8914, 1-265-1594 
Internet:www.caparol.hu 
eMail: caparol@caparol.hu 
Szavatossági id ı: 24 hónap 
Gyártási id ı: lsd. a csomagoláson 


