
Technická informace

Capalac impregnacní základ na
drevo
Transparentní rozpouštědlový základní nátěr na dřevo pro
použití v exteriéru.

Popis výrobku

Impregnační základní nátěr na dřevo s ochranou proti dřevokazným houbám. Na okna, vchodové
dveře, dřevěné fasádní obklady, ploty, sruby, apod. Na okna a vchodové dveře lze použít i z vnitřní
strany. Vhodný jako ochrana staticky nenamáhaných dřevěných dílů bez kontaktu se zemí ve vnějším
prostředí před hnilobou a zamodráním.

Účel použití

■ krátká doba schnutí
■ umožňuje regulaci vlhkosti
■ výborně penetruje do podkladu
■ zlepšuje přilnavost následných nátěrů
■ působí proti zamodrání
■ působí proti hnilobným procesům

Vlastnosti

Alkydová pryskyřice se sníženým obsahem aromátů.Materiálová báze

1; 2,5 a10 LBalení / velikosti nádob

TransparentníBarevné odstíny

V suchu při teplotě +5 - +30° C, odděleně od krmiv, nápojů a potravin.Skladování

■ Hustota: cca 0,82 g/cm3 Technická data

Zpracování

Nenatřené, savé dřevo.
Podklad musí být čistý, suchý, nosný a bez uvolňujících se součástí. Ustálená vlhkost nesmí překročit
13% u tvarově stálých dílů, a 15% u tvarově nestálých dílů. Capalac impregnační základ na dřevo se
doporučuje používat pouze tam, kde je doporučena ochrana dřeva.

Vhodné podkladové materiály

Dodržujte obecně platné požadavky pro ochranu dřeva. Jsou předpokladem pro dlouhodobou ochranu
dřeva nátěrovými prostředky.

Nové dřevo:
Dřevo obruste ve směru dřevních vláken, důkladně očistěte a důkladně vymyjte pryskyřici a smolníky.
Ostré hrany zaoblete.

Úprava podkladového materiálu

Staré nenatřené dřevo:
Zašedlé, zvětralé dřevo obruste až na zdravé, nosné dřevo a dobře očistěte. Ostré hrany zaoblete.

Materiál je připraven k použití, před aplikací jej pouze krátce promíchejte.Příprava materiálu

Namáčením nebo nátěrem.Postup nanášení
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Cca 70 – 100 ml/ m2 na jeden nátěr.
Minimálně by mělo být naneseno alespoň 120 – 160 ml/m2.
Pro dobrou ochranu dřeva by měla být tato hodnota dodržena.

Spotřeba

Skutečnou spotřebu stanovte na zkušební ploše.

Min. 5 oC pro vzduch, materiál i podklad.Podmínky při zpracování

Při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti je nátěr na povrchu zaschlý po cca 5 hodinách. Další nátěr
rozpouštědlovými materiály je možný nejdříve po 12 hodinách. Při nižších teplotách a vyšší vzdušné
vlhkosti se časy prodlužují. U dřeva s vysokým obsahem pryskyřic, zejména u tropických dřevin, se
mohou doby schnutí prodloužit.

Vysychání / doba vysychání

Okamžitě po použití lakovým benzínem nebo náhražkou terpentýnuČistění nářadí

Pokyny

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zdraví
škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Opakovaná expozice může způsobit vysušení a
popraskání kůže. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní
listy. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení. Používejte vhodné ochranné rukavice. Nevdechujte plyny/páry/aerosoly. Zamezte styku
s kůží.

Bezpečnostní pokyny a doporučení
(stav v době tisku)

Obsahuje triisobutylfosfát a propiconazol. Může vyvolat alergické reakce.

Všeobecná upozornění: prostředky na ochranu dřeva obsahují složky pro ochranu dřeva před
biologickým napadením. Používejte je tedy jenom tam, kde je vyžadována ochrana dřeva. Při zneužití
mohou poškodit zdraví nebo životní prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od
krmiv, nápojů a potravin. Při práci nejezte, nepije a nekuřte. Nepoužívejte na dřevo, které může přijít do
kontaktu s krmivy, nápoji a potravinami. Nepoužívejte na včelí úly, skleníky (zevnitř) a sauny.
Nepracujte u otevřeného ohně. Při zpracovávání a skladování dodržujte platné předpisy o ochraně
ovzduší a vod. Skladujte pouze v originálních nádobách. Nádoby po vyprázdnění dobře uzavřete.
Výrobek je jedovatý pro ryby a vodní živočichy. Zabraňte uvolnění do povrchových toků a kanalizace.
Skladujte při teplotách +5 až +30 oC.

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zbytky materiálu likvidujte podle místních
předpisů jako nebezpečný odpad.

Likvidace

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/h): 750 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje
max. 750 g/l VOC.

Mezní hodnota EU pro obsah látek
VOC (těkavých organických

sloučenin)

V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o
technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou
uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky
služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.

Technické poradenství

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
Fax: +420 315 745 080
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz
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