
Technická informácia 

  

Capalac Profi AllGrund  
Univerzálna základná farba 
 

Rýchloschnúci univerzálny prostriedok na základný náter bez obsahu 

aromatických látok s vynikajúcou priľnavosťou.   
 

 

Popis výrobku 
Účel použitia: 
Na rýchlo schnúce základné 
nátery s plnohodnotnou 
ochranou proti korózii na 
železné a oceľové 
podkladové materiály i ako 
univerzálny základný náter 
na hliník, zinok, tvrdené 
PVC, drevo, drevené 
materiály a meď. 
 

Vlastnosti: 
-  plnohodnotný základný 

náter s ochranou proti 
korózii na železo a oceľ 
(podľa normy DIN 18 
363) 

-  rýchlo schnúci, možné 
pretierať všetkými 
výrobkami značky 
Capalac už za 3 hodiny 

-  je možné univerzálne 
prelakovať inými 
výrobkami 

-  odolný voči 
nitrozlúčeninám 

-  vynikajúca priľnavosť na 
mnohých podkladoch 

-  dostatočná odolnosť 
voči poveternostným 
vplyvom 

-  bez obsahu 
aromatických látok 

  

Materiálová báza:  
Špeciálna kombinácia pojív 
s aktívnymi ochrannými 
pigmentami proti korózii, 
rozpúšťadlo bez obsahu 
aromatických látok. 
 

Hustota: 
cca 1,27 - 1,33 g/cm

3 
podľa 

farebného odtieňa 
 

Lesk: 

hodvábne matný  
 

Farebné odtiene: 
Biely cca RAL 9010, 
pomocou systému 
ColorExpress (Capalac mix) 
je možné tónovať cca 4500 
pastelových farebných 
odtieňov.    

 

Veľkosť balenia: 
1,0 l, 2.5 l a 10 l 
 
 

 
 

Spracovanie 
Capalac AllGrund je možné 
nanášať natieraním, 
valčekom alebo striekacími 
prístrojmi. Pred použitím 
dobre premiešajte a podľa 
potreby rieďte riedidlom 
Caparol AF. 

 

Vhodné podklady: 
Drevo, drevené materiály, 
železo, oceľ, zinok, hliník, 
meď, tvrdené PVC a nosné 
staré nátery. 
Podklad musí byť čistý, 
nosný, suchý a zbavený 
separačných látok. Vlhkosť 
dreva nesmie u listnatých 
drevín prekročiť v priemere 

12  a u ihličnatých drevín 

v priemere 15 . 
 

Úprava podkladu: 
-  Drevené konštrukčné 
súčasti:  
Povrch dreva obrúste v 
smere vlákien, dôkladne 
očistite a odstráňte 
vystupujúce látky, 
obsiahnuté v dreve, ako 

napríklad živica a smolníky. 
Ostré hrany zabrúste . 
-  Železo, oceľ:  
Železo a oceľ upravte na 
normalizovaný stupeň čistoty 
SA 21/2 (otryskanie) alebo 
ST 3 (strojové očistenie) 
podľa normy EN ISO 12 
944-4.     
-  Zinok, tvrdené PVC:  
Umyte amoniakálnym 
zmáčadlom a očistite 
brúsnym vankúšikom. 
-  Hliník, meď:  
Očistite nitroriedidlom alebo 
kyselinou fosforečnou a 
očistite brúsnym 
vankúšikom.  
 
-  Staré nátery:  
Staré nátery obrúste alebo 
očistite lúhom. Nenosné 
staré nátery odstráňte.      
 

Teplota spracovania: 
Teplota materiálu, okolitého 
vzduchu a podkladu min. 
5°C (priaznivý rozsah 10 až 
25 °C ), relatívna vlhkosť 

vzduchu  80 .  

 

Čistenie náradia: 
Po použití riedidlom.(viď 
vyššie) 
 

 

Inštrukcie 
Inštrukcie v prípade 

nebezpečenstva a 

bezpečnostné 

odporučenia: 
Horľavý. Opakovaná 
expozícia môže spôsobiť 
vysušenie alebo 
popraskanie pokožky. 
Uchovávajte mimo dosahu 
detí. Uchovávajte nádobu 



tesne uzavretú a na dobre 
vetranom mieste. 
Uchovávajte mimo dosahu 
zdrojov zapálenia - Zákaz 
fajčenia. Nevdychujte pary / 
aerosóly. Zabráňte kontaktu 
s pokožkou a očami. 
Nevypúšťať do kanalizačnej 
siete. V prípade 
nedostatočného vetrania 
použite vhodný respirátor. 
Používajte len na dobre 
vetranom mieste. Pri požití 
nevyvolávať zvracanie; 
okamžite vyhľadajte 
lekársku pomoc a ukážte 
tento obal alebo označenie.                                  
Obsahuje 2-butanonoxim. 
Môže vyvolávať alergické 
reakcie. 
Podrobnejšie údaje: viďte 
bezpečnostný list.  
 

Skladovanie: 
V chladnom prostredí. 
Nádoby skladujte tesne 
uzavreté. 

 

Likvidácia: 
Na recykláciu odovzdávajte 
iba bezo zvyšku 
vyprázdnené nádoby. 
Zvyšky materiálu: Odpadové 
farby a laky obsahujúce 
organické rozpúšťadlá alebo 
iné nebezpečné látky (kód 
08 01 11). 
Znečistené obaly: Obaly 
obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok alebo 
kontaminované 
nebezpečnými látkami (kód 

15 01 10).  
 
Obsah VOC: 
Európsky limit pre obsah 
VOC látok tohto výrobku 
(Kat. A/i): 500 g/ l (2010). 
Tento výrobok obsahuje 
max. 500 g/l VOC. 
 

Kód výrobku farby a laky: 
M-GP02 
 

Technické poradenstvo: 
V tomto tlačive nie je možné 
pojednávať o všetkých 
podkladoch, ktoré sa 
vyskytujú v praxi, a o 
technických postupoch 
natierania týchto podkladov. 
Pokiaľ by sa pracovalo s 
podkladmi, ktoré nie sú 
uvedené v tejto technickej 
informácii, bude nutné 
previesť konzultáciu s nami 
alebo s našimi pracovníkmi 
služieb zákazníkom. Sme 
ochotní Vám kedykoľvek 
poskytnúť detailné rady k 
daným objektom. 
 

Servisné stredisko: 
tel.   00421 255 566 440 
        00420 387 203 402 
Fax.  00421 255 566 435 
e-mail:info@caparol.sk

 

 

 

 

Inštrukcie ku nanášaniu nástrekom: 
 

  trysky tlak riedenie konzistencia DIN 4 

mm 

vysokotlakový 
nízkotlakový 
airless 

1,5 – 1,8 mm 
1,5 mm 
0,011-0,013 palca 

3 - 4 bar 
0,2 - 0,5 bar 
150 bar 

5 - 15 obj.  

5 - 20 obj.  
--- 

30 - 50 s 
25 s 
v dodávanej viskozite 

 

Postup nanášania: 

 

podklad použitie úprava 

podkladu 

impregnácia základný 

náter 

pomocný náter Konečný 

náter 

drevo,  

drevené  

materiály 

 

drevo 

 

 

 

železo, oceľ 

 

 

 

 

 

 

vnútorné 

priestory 

 

 

vonkajšie 

priestory 

 

 

vnútorné 

priestory 

 

 

vonkajšie 

priestory 

 

obrúsenie/ 
očistenie 
 
 
 
BFS č. 18 
 
 
odstránenie 
hrdze /  
očistenie 
 
 
odstránenie 
hrdze /  
očistenie 

         - 
 
 
 
impregnácia 
na drevo  
Capalac 
 
         - 
 
 
    
         - 
 
 
         - 

Capalac 
AllGrund 
 
 
Capalac 
AllGrund 
 
 
Capalac 
AllGrund 
 
 
2x Capalac  
AllGrund 
 
Capalac  

ak je potrebné   
biely Capalac 
alebo farebné laky 
 
 
biely Capalac 
alebo farebné laky 
 
ak je potrebné   
biely Capalac 
alebo farebné laky 
 
biely Capalac 
alebo farebné laky 
 
ak je potrebné   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capalac 

biely 



zinok 

 

 

 

 

 

 

hliník, meď 

 

 

 

 

 

 

tvrdené PVC 

 

 

 

 

staré nosné  

nátery 
1
) 

vnútorné 

priestory 

 

 

vonkajšie 

priestory 

 

vnútorné 

priestory 

 

 

vonkajšie 

priestory 

 

vnútorné 

priestory 

/ 

vonkajšie 

priestory 

 

vnútorné 

priestory 

/ 

vonkajšie 

priestory 

 
odmastenie
, zdrsnenie, 
očistenie 
 
odmastenie
, zdrsnenie 
očistenie 
 
odmastenie
,zdrsnenie,
očistenie 
odmastenie
,zdrsnenie,
očistenie 
 
 
zdrsnenie 
 
 
zdrsnenie 
obrúsenie/  
očistenie 
lúhom 

 
 
  
         - 
 
 
         - 
  
 
     
        - 
 
 
        - 
 
 
 
 
        - 

1
) 

AllGrund 
 
 
2x Capalac  
AllGrund 
 
Capalac 
AllGrund 
 
 
Capalac 
AllGrund 
 
Capalac 
AllGrund 
 
 
 
Capalac 
AllGrund 

1
) 

 

biely Capalac 
nebo farebné laky 
 
biely Capalac 
alebo farebné laky 
 
ak je potrebné   
biely Capalac 
alebo farebné laky 
 
biely Capalac 
alebo farebné laky  
 
ak je potrebné   
biely Capalac 
alebo farebné laky 
 
 
biely Capalac 
alebo farebné laky  

 
alebo 
 

farebné 

laky  
 

 

1
) Poškodené miesta na starých náteroch upravte podľa daného druhu podkladu. 

Upozornenie: U práškových náterov, polievaných povrchov a iných kritických podkladov je nutné 
vopred bezpodmienečne overiť priľnavosť na skúšobnej ploche. 

 

Spotreba:                    Striekanie  

spotreba ml/m
2
  

na náter 

natieranie 

 

valček vysokotlakové airless Nízkotlakové 

zvislá plocha 
vodorovná plocha 

90 – 100 
110 

80 – 90 
110 

120 
170 

130 
170 

120 
160 

 
Hodnoty spotreby sú orientačné hodnoty, ktoré sa môžu odlišovať podľa daných podkladov a ich 
vlastností. Presné hodnoty spotreby je nutné stanoviť predbežným skúšobným náterom. 

 

Doby vysychania:                     
 

pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti  
vzduchu 

povrch nelepivý  

pre prach 

nelepivý na  

pohmat 

schopný 

pretierania 

Schopný 

prestrieka-

nia 

počet  45 min. 3-6 hod. 3-6 hod. 2 

 
Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba vysychania predlžuje. 
 
 
 
 
 
Technická informácia  - vydanie: január 2014  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S 
ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude 
zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú 
vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju 
platnosť. 


