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Capacryl Spray-TEC Filler
Met water te verdunnen spuitplamuur voor toepassing binnen.

Materiaal

Capacryl Spray-TEC Filler is spuitplamuur op basis van acrylaat en wordt toegepast als een zeer goed
vullende tussenlaag op maatvast houtwerk binnen waarna met een spuitlak, bijv. Capacryl Spray-TEC
Satin, kan worden afgewerkt. Ook toe te passen op andere soorten draagkrachtige ondergronden mits
de juiste voorbehandeling van de ondergrond in acht wordt genomen.

Toepassing

■ met water te verdunnen
■ grote laagdikte mogelijk, tot 500 µm nattelaagdikte
■ zeer goed te schuren
■ rationeel te verwerken met Airless-spuitapparatuur
■ met waterverdunbare lakken snel over te schilderen
■ na voldoende drogen ook met oplosmiddelhoudende alkydharslakken over te schilderen
■ heeft een beperkte isolerende werking (voor hout met inhoudstoffen zoals eiken en naaldhout,

Capacryl Holz-IsoGrund toepassen, zonodig een proefvlak maken)

Eigenschappen

PU gemodificeerde acrylaatdispersieMateriaalbasis

5 literVerpakking

WitKleur

MatGlansgraad

Koel maar vorstvrij bewaren.
in originele, gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.

Opslag

■ Soortelijke massa: ca. 1,36 g/cm²Technische eigenschappen

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2

 +   +  ○ – –

(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen
verminderen.

Gegrond maatvast houtwerk en roestwerend voorbehandeld metaal binnen.

Geschikte ondergronden
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Houten ondergronden:
De ondergrond schuren in de richting van de houtnerf en stoffevrij maken. Harsuitbloeiïngen
verwijderen. Scherpe kanten voldoende afronden. Bij houten ondergronden met inhoudsstoffen eerst
een grondlaag aanbrengen met Capacryl Holz-IsoGrund.

Voorbereiding van de ondergrond

Capacryl Spray-TEC Filler is speciaal gemaakt voor verwerking met Airless-spuitapparatuur. Materiaal
vooraf goed doorroeren en onverdund verspuiten (zelfs een toevoeging van een geringe hoeveelheid
water veranderd de consistentie beduidend). Alleen bij verspuiten met lucht is verdunnen tot max.
5 % met water toegestaan.

Gereedmaken van het materiaal

Verwerkingsgegevens voor het spuiten:Verwerkingsmethode

Ø Nozzle Druk Luchtdruk

Airless
Airless / Fine finish nozzle
Tempspray / Finefinish nozzle
Airmix / Aircoat

Lagedruk / Finecoat

210 – 313
210 - 313
210 - 313

13.20 / 13.30

1,68 mm

150 - 180 bar
120 - 150 bar
100 - 120 bar

40 - 50 bar 1,5-2,0 bar

0,55

Capacryl Spray-TEC Filler onverdund verspuiten. Bij verspuiten met lucht tot max. 5 vol.-% met water
verdunnen.

Verdunnen

Max. 500 µm nattelaagdikteLaagdikte

Ondergrond Toepassing Voorstrijkmiddel

Hout binnen Capacryl Aqua UniPrimer

Maatvast houtwerk  binnen Capacryl Aqua UniPrimer

Zink binnen Capacryl Aqua UniPrimer

Aluminium binnen Capacryl Aqua UniPrimer

Hard-PVC binnen Capacryl Aqua UniPrimer

Oude verflagen binnen Capacryl Spray-TEC Filler

Opbouw van het verfsysteem

Tussenlaag:  Capacryl Spray-TEC Filler
Afwerklaag: Capacryl Aqua PU-Gloss-Satin en Capacryl Spray-TEC Satin

In speciale gevallen is afwerken met een oplosmiddelhoudende alkydharslak mogelijk.

Ca. 220 ml/m² bij 200 µm nattelaagdikte op een gladde ondergrond.
De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verbruik

Materiaal- , omgeving- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 10 °C

Verwerkingsomstandigheden

Bij 20 °C en 65 % relatieve
luchtvochtigheid

stofdroog overschilder-
baar

Droogtijden1) ca. 60 minuten bij 200 µm nattelaagdikte2) ca. 6 - 8 uur

Droogtijd

1) lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
2) grote laagdikten verlengen de droogtijd.
Bij lage temperaturen en/of een hoge relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijden sterk afwijken.
Bij afwerken met een oplosmiddelhoudende lak moet de laag goed doorgedroogd zijn. Dit is minimaal
24 uur.

Direct na gebruik met water.Reinigen gereedschap
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Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 140 g/l VOS.EU-grenswaarde VOS

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Technisch advies

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Servicecentrum
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