
Ferromicacei

Zawarte informacje maja charakter orientacyjny. 
Zaleca się dopasowanie ich do konkretnych warunków pracy. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy zapoznać 
się z kartą techniczną preparatu na stronie www.caparreghini.it

Opakite W
Podkład wodny do drzewa

Chromocap W
Preparat przeciw rdzy na bazie wody 

Hydrocap Lucido o Satin
Wysokiej jakości emalia wodna

Cykl wodny
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CAP ARREGHINI SpA 
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)   
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498 
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it   
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001

Cykl wodny jest idealny do ochrony i konserwacji 
zewnętrznych powierzchni drewnianych 
jak okiennice czy ościeżnice i perony i inne 
struktury drewniane i metalowe. Zawartość 
pigmentowego podkładu przeznaczonego dla 
drewna i metalu zapewnia łatwą aplikację i 
świetne rezultaty z nałożeniem wykończenia z 
połyskiem lub satynowego. Lakier do wykończeń, 
który gwarantuje doskonały efekt estetyczny, 
łatwość aplikacji pędzlem i rozprowadzania na 
powierzchni.

Wydajność i ochrona

linea LASURCAPlinea  LASURCAP linea LASURCAP
Cykl wodny Cykl wodny



Wysokiej jakości emalia wodnaPreparat przeciw rdzy na bazie wodyPodkład wodny do drzewa

Lakier do powierzchni drewnianych, metalowych, plastikowych, zewnętrznych i wewnętrznych,

nieprzemakalny, łatwy w aplikacji, idealny do zastosowań profesjonalnych ze względu na swoje właściwości 

przylegające, wypełniające i kryjące na różnych rodzajach podłoża. Zapewnia jednolite wykończenie, 

odporność na uszkodzenia mechaniczne jak i na złe warunki atmosferyczne.

Wysoka jakość preparatu pozwala na znalezienie rozwiązania estetycznego i technicznego dla różnych 

wymagań, z doskonałym wykończeniem i maksymalną ochroną i trwałością koloru na zewnątrz, również 

w trudnych warunkach atmosferycznych. Odpowiednia elastyczność, odporność na zadrapania i zużycie 

zawdzięcza tworzonemu filmowi, który na trwałe pozostaje na powierzchni, odporny na zmiany wymiarów 

podłoża w wyniku czynników klimatycznych.  Może być nakładany bezpośrednio na powierzchnie 

ocynkowane. 

Powierzchnie nowe, głównie drewniane z wyjątkiem tych z bardzo podkreślonymi i głębokimi jak iroko, machoń meranti, wielowarstwowe  

marino

1.1 wygładzić drewno za pomocą papieru ściernego o granulacji 220-250;

1.2 nałożyć warstwę Opakite W, o grubości 100-120 µm wilgotne;

1.3 po 6-8h wygładzić papierem o granulacji 240-280;

1.4 nałożyć dwie warstwy Hydrocap w odstępie czasowym 3-4h między jedną warstwą a drugą.

Drewno różnego rodzaju a w szczególności z bardzo podkreślonymi i głębokimi jak iroko, machoń meranti, wielowarstwowe  marino

2.1 wygładzić drewno za pomocą papieru ściernego o granulacji 220-250;

2.2 nałożyć warstwę Classic W Biały;

2.3 po 2-3h postępować jak w p.1.2 i kolejnych.

Drewno różnego rodzaju zawierające taniny czy inne substancje barwiące jak dąb, kasztan, henlock, modrzew

3.1 wygładzić drewno za pomocą papieru ściernego o granulacji 220-250;

3.2 nałożyć warstwę Riplast F99;

3.3 po 5-6h postępować jak w p.1.2 i kolejnych.

Metal

4.1 Jeśli powierzchnia jest nowa, wyczyścić, odtłuścić dokładnie za pomocą acetonu do mycia; jeśli jako konserwacja starej powierzchni, 

                 usunąć szczotką, szpachlą czy papierem ściernym odpadającą farbę i rdzę;

4.2 Jeśli powierzchnia jest nowa po 2-3h nałożyć dwie warstwy  Chromocap W o grubości 70 µm na sucho, 

                 w odstępie czasowym 4-6h między jedną warstwą a drugą; jeśli jako konserwacja starej powierzchni, jeśli jako konserwacja starej 

                 powierzchnia nałożyć jedną warstwę Chromocap W na części, którą chcemy zakonserwować. 

4.3 po 6-8h nałożyć dwie warstwy Hydrocap w odstępie czasowym 18-24h.

Metal ocynkowany

5.1 Jeśli powierzchnia jest nowa, wyczyścić, odtłuścić dokładnie za pomocą acetonu do mycia i po 2-3h,nałożyć dwie warstwy 

                 Hydrocap w odstępie czasowym 18-24h

5.2 jeśli jako konserwacja starej powierzchnia, usunąć szczotką, szpachlą czy papierem ściernym odpadającą farbę i rdzę, nałożyć jedną 

                 warstwę Chromocap W na części, którą chcemy zakonserwować i po 6-8h nałożyć dwie warstwy Hydrocap w odstępie 

                 czasowym 18-24h.

Aluminium, metale kolorowe, plastik

6.1 Jeśli powierzchnia jest nowa, wyczyścić, odtłuścić dokładnie za pomocą acetonu do mycia i po 2-3h nałożyć dwie warstwy 

                 Hydrocap w odstępie czasowym 18-24h

6.2 Jako konserwacja starej powierzchnia, usunąć szczotką, szpachlą czy papierem ściernym odpadającą farbę i rdzę, nałożyć

                 i nałożyć dwie warstwy Hydrocap w odstępie czasowym 18-24h.

Uwaga: w przypadku plastiku, w obliczu różnych reakcji tego rodzaju podłoża, zaleca się przeprowadzenie prób przylegania preparatu. 

Antykorozyjny preparat do zapobiegania korozji na podłożach metalowych, odpowiedni również jako baza ze 

względu na swoje właściwości doskonałego przylegania. Charakteryzuje się świetnym nawilżeniem podłoża, 

twardością i elastycznością, odporny na naturalne czynniki związane ze zmianami rozmiarów  podłoża 

czy zmianami warunków klimatycznych. Łatwy do aplikacji za pomocą pędzla, wałka czy spryskiwacza, 

o bardzo dobrych właściwościach wypełniających, elastyczny, kryjący, zapewnia doskonałe umocowanie 

dla lakierów, wzmacniając również ich właściwości kryjące. Możliwy do nakładania bezpośrednio na cynk, 

tworzy film chroniący przed korozją i uderzeniami. Można na niego nakładać preparaty na bazie wody lub 

rozpuszczalnika.

Podkład do wygładzenia przeznaczony do powierzchni drewnianych, łatwa do nakładania, idealna do 

zastosowania profesjonalnego, o właściwościach wypełniających, przylega do różnych powierzchni 

szczególnie drewnianych, szybki schnięcie pozwala na skrócenie czasu malowania. Tworzy odpowiedni film 

na podłoża, do którego doskonale przylegają kolejne warstwy wykończeniowe i ich jednorodne i jednolite 

zastygnięcie. Zawiera żywice alkidowe rozproszone w wodzie, odpowiedni dla malowania na zewnątrz i 

wewnątrz. Zapewnia dobre nawilżenie porów drewna i niski stopień puchnięcia włókien, dobre wygładzenie 

i wyjątkowo elastyczny film, możliwy do oczyszczania (szczotkowania) ręcznie lub mechanicznie, odporny 

na zamiany wielkości drewna odpowiadającego na czynniki zewnętrzne. 

Kolory :zgodnie z wzornikiem.
Hydrocap jest dostępny w szerokiej 
gamie barw możliwe do poszerzenia 
o odcienie wzorników Tintoretto 
i RAL do powierzchni zewnętrznych 
i wewnętrznych.

Kolor: Ral 7035. 
Między jedną a drugą produkcją 
kolor może się nieco różnić, zaleca 
się więc wykonanie prac w ramach 
jednej produkcji.

Kolor: Biały.

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATOMOSFERYCZNE

PRZYLEGANIE DO RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOŻA

DOSTOSOWYWANIE SIĘ DO ZMIAN FIZYCZNYCH 
PODŁOŻA

ELASTYCZNOŚĆ

NAKŁADANIE PĘDZLEM

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
 
ODORNOŚĆ NA UDERZENIA

PRZYLEGANIE DO METALU 
 
NIEPRZEMAKALNOŚĆ

WYGŁADZANIE

SZYBKIE SCHNIĘCIE

WŁAŚCIWOŚCI WYPEŁNIAJĄCE

Hydrocap Lucido o Satin CYKL NAKŁADANIAChromocap WOpakite W

8-10 m2/l +5°C+30°C+5°C+30°C6h 13-15 m2/l +5°C+30°C+5°C+30°C

7% 7% 7%

8h 10-12m2/l +5°C+30°C+15°C+30°C

5-15% 5-15% 5-15%

24h


