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Capalac Disbocolor 493
Kleurechte lak voor metalen gevelelementen.

Materiaal

Capalac Disbocolor 493 is een beschermende lak voor gevels van hard-PVC, verzinkt staal, Coil-
Coating, koper en aluminium (niet geëloxeerd). Als afwerking in kleur op beton en cementpleister.

Toepassing

■ sneldrogend
■ reversibel
■ UV- en weerbestendig
■ briljante kleuren
■ goed te reinigen lakoppervlak
■ bestand tegen minerale oliën, vetten,was, waterige oplossingen van zouten en

schoonmaakmiddelen
■ snel bestand tegen regen

Eigenschappen

Methacrylaathars, oplosmiddelhoudend.Materiaalbasis

8 literVerpakking

Standaardkleur
Wit

Kleur af fabriek
Vele kleuren af fabriek te leveren

Kleurvast conform BFS nr. 26
Binmiddel: Klasse A
Pigment: Groep 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Kleur

ZijdematGlansgraad

Koel opslaan en verpakking goed gesloten houden.Opslag

■ Soortelijke massa: ca. 1,2 g/cm3Technische eigenschappen

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2

– – – + +

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

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606
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Verwerking

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.
 
Ondergrond
Coil-Coating, verzinkt staal, zink, aluminium (geen geëloxeerd aluminium) koper en hard-pvc. Niet
geschikt voor toepassing op daken.
Vanwege de snelle droging van de Capalac Disbocolor 493 kan op beton en cementpleisterwerk met
met gaatjes blaasvorming ontstaan.

Geschikte ondergronden

De voorgestreken ondergrond schuren en stofvrij maken.Oude verflagen (bijv. Coil Coating)
De hechting vooraf door middel van een proef testen. Goed hechtende verflagen grondig reinigen. Niet
goed hechtende verflagen geheel verwijderen

Voorbereiding van de ondergrond

Aanbrengen met de roller: 
Aanbrengen met een kortharige lakroller. De lak is klaar voor gebruik en moet voor verwerking goed
doorgeroerd worden.

Spuiten: 
Geschikt zijn Airless-apparatuur met zuigerpomp of membraampomp met voldoende capaciteit.

Verwerkingsmethode

Aanwijzingen bij spuiten:

Nozzle: spuithoek /
opening Druk Verdunning

 Airless 40 - 60° / 0,010 inch 180 - 220 bar 10 % DisboADD 499

Opbouw van het systeem

 Ondergrond  Toepas-
 sing

 Voorbehandeling
 ondergrond

 Grondlaag  Tussenlaag  Afwerklaag

 Met Coil Coating behandelde
 gevelbeplating  buiten  reinigen  Capalac 2K-EP-Haftgrund1) of

 Capacryl Aqua Uniprimer1)
 Capalac
 Disbocolor 493 2)

 Capalac
 Disbocolor 493

 Capalac Disbocolor 493, andere
 reversibele coatings (PMMA)  buiten  reinigen  Capalac Disbocolor 493

 (alleen voor voldoende dekking)

 Verzinkt staal  buiten  BFS-Merkblatt Nr. 5  Capacryl Aqua Uniprimer  Capalac
 Disbocolor 493 2)

 Aluminium- en koper  buiten  BFS-Merkblatt Nr. 6  Capacryl Aqua Uniprimer  Capalac
 Disbocolor 493 2)

 Hard PVC  buiten  BFS-Merkblatt Nr. 22  Capacryl Aqua Uniprimer  Capalac
 Disbocolor 493 2)

 Beton, cementpleister  buiten  reinigen  Dupa Fix Grund  Capalac
 Disbocolor 4932)

 1)  Schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen.
 2)  Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur

 vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.
 Let op!  Op poedercoatings, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf een proef opzetten en de hechting testen.

Ca. 135-180 ml/m² per laag, afhankelijk van de ondergrond.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object.

Bij een verbruik van 200 ml/m² de verflaag niet overschilderen.

Verbruik

■ Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond. De ideale verwerkingstemperatuur ligt
tussen de 10 °C en 25 °C.

■ De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 80 %.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, regen, op opgewarmde oppervlakken etc.

 Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid stofdroog regenbelastbaar overschilderbaar

 Aantal uren 1 2 12

Droogtijd

Direct na gebruik met DisboADD 499 Verdünner.Reinigen gereedschap
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Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: Oplosmiddelhoudende nafta (aardolie) licht aromatisch; Nafta, laag kookpunt, geen specificatie,
nafta (aardolie), waterstofontzwaveld, zwaar; nafta, waterstofbehandeld, laag kookpunt, n-Butylacetat.
Bevat: Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacaat, Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidylsebacaat.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

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. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOS.EU-grenswaarde VOS

Polyacrylaathars, kunsthars, titaanwit, silicaat, bariumsulfaat, zinkfosfaat, aromaten, alifaten, ester,
glycolether en additieven.

Inhoudstoffen

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
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