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Дърво 
 

 
Описание:  

CAPATHERM® Holz Flammschutzsalz 

Acepyrit forte осигурява защита на дървото 

и дървените материали срещу запалва- 

не. Импрегнираното с този продукт дърво 

е трудно горимо (B1 съгласно ÖNORM B 

3805), респективно трудно запалимо  

(съгласно DIN 4102). При пожар покритието  

възпрепятства за кратко запалването на 

дървената основа. CAPATHERM®   Holz 

Flammschutzsalz    Acepyrit    forte 

забавя разпростирането на огъня. Не се  

наблюдава тлеене на защитените 

повърхности. Намалява риска от щети. 

 
Клас пожароустойчивост: Клас 

B1 на незапалимост, Q1 съгласно 

ÖNORM B 3800 – 1. 

 
Ефикасност:    действие срещу гъби 

(защита срещу загниване), превантивен 

метод за борба с насекоми. 

 
Сфера на приложение: Това специално 

защитно покритие срещу пожари се 

използва за нанасяне върху дърво и 

дървени материали от затворени, 

вътрешни помещения, напр.покриви, 

дървени облицовки, складове, навеси 

за инструменти, изложбени зали и др., но  

и в жилищни площи. Подходяща, общо 

взето за класове на опасност 1 и 2, 

съгласно ÖNORM B 3802, глава 2. 

Подходяща и за абсорбиращ текстил с 

ниско съдържание на синтетични материа- 

ли, свързани към дървени елементи, 

обработени с този продукт.      

CAPATHERM® Holz Flammschutzsalz 

Acepyrit forte не се използва за дърво, 

изложено на дъжд, на почвена влага или 

контакт с вода. Продуктът не трябва да се 

използва и за повърхности, които са в 

контакт с неопаковани храни и напитки.  

 
 
Технически данни: 

Цвят:          жълтеникаво-прозрачен 

Разход:        около 200 g/m2/слой 

Насипна плътност:около 0,9 kg/l 

Разредим:      с вода до около 50% 

Стойност PH:   около 7 (за воден разтвор) 

Точка на запалване: 

                незапалим 

Елементи:      еднокомпонентна 

Оцветяване:    не се допуска 

Разреждане:    с вода 

Размери опаковки:кофа от 5 кг и  

                чувал от 20 кг 

 
Съхранение: 

Плътно затворена в оригиналната опаковка, 

на сухи места с добра вентилация, 

предпазена от замръзване.  

 
Нанасяне: 

Може да се нанася с четка, с пръскане 

или с потапяне (мин. 30 мин.), потапяне с 

бани, респективно потапяне за регулиране 

(от часове до няколко дни), потапяне в 

резервоар под налягане. 

 
Време на съхнене:  В зависимост от 

концентрацията и условията на съхнене, от 

30 минути до няколко часа (при потапяне 

дори повече). Условията на съхнене са 

релевантни при температура +20°C и от- 

носителна влажност от 65%. 

 
Структура на системата: За ефикасна 

обработка на дървото, при нанасяне с  

четка са необходими мин. 2-3 слоя. 

 
Указания за обработка: 

Общи: ÖNORM B 2230 / глава 4 

 
Основи: 

Строително дърво, дървени плоскости, 

плоскости от дървени стърготини с 

дебелина ≥ 12 мм . 

 
Свойства на основата:  Дървената 

повърхност трябва да е чиста, без прах, 

масла,   смоли,  восък и мазнини.  

Повърхностите със слой разделителни 

вещества се шлайфат. Влагата на дървото 

трябва да е под 30%. Старите лакове се 

отстраняват. 

 
Подготовка на основата: Старите боядисани  

слоеве се отстраняват напълно. Повърхностите  

с мазнини се почистват с разтворители, напр. 

с лек бензин или нитро разтворител.  

Смолистите повърхности се измиват добре 

с четка с разтвор от 5% сапун и 5% течен 

амоняк. След това се измиват добре с вода. След 

като изсъхне, повърхността се шлайфа добре. 

 
Обработка:    CAPATHERM®    Holz 

Flammschutzsalz  Acepyrit  forte  се 

разрежда, за предпочитане, с топла вода,  

като съотношението на смесване варира в  

зависимост от метода на нанасяне. 

 
Обработка: 

 С четка,  с пръскане (само в затворени   

  инсталации, напр. тунел за пръскане), кратко 

потапяне и за текстил: 1 тегловна част 

ACEPYRIT FORTE : 2 тегловни част  

вода. 

 Потапяне (стоманени вани с антикорозионна   

  защита или пластмасови вани): 1 тегловна 

част ACEPYRIT FORTE : 4 тегловни части 

вода. 

 Потапяне в затворена вана, под налягане: 1 

  тегловна част ACEPYRIT FORTE : 9 

тегловни части вода. 

 
Разреждане: С вода.
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Време на съхнене: При нанасяне с четка  

се изчакват няколко часа между операциите. 

При потапяне или потапяне под налягане 

обикновено е достатъчна една операция. 

Ако се налага извършването на няколко 

операции, времето на съхнене се удължава  

значително. 

 
 
 
 
 

 
Изключение: Повърхностите в близост до 

масивни, минерални конструктивни 

елементи не трябва да се боядисват. 

Ако се отделят дървени влакна, те  

могат да се шлайфат след първата 

операция, с абразивна хартия с гранулация 

K-150. 

 
 
 
 
 

 
Указания за безопасна работа с  

продукта: 

Продуктът не съдържа опасни 

химични вещества, от гледна точка на 

законите за химичните вещества. 

При работа с продукта да се спазват 

обичайните мерки за превенция и  

хигиена при работа с химични  

 

Възможност за последващо покритие: 

Повърхностите 

обработени с 

 

CAPATHERM®

вещества.

Старите покрития CAPATHERM® Holz 

Flammschutzsalz Acepyrit forte могат да се 

покрият по всяко време отново с   

CAPATHERM® Holz Flammschutzsalz 

Holz Flammschutzsalz Acepyrit forte трябва 

да се предпазят от силно въздушно течение 

по време на нанасяне и съхнене на 

продукта. 

Същевременно трябва да се осигури 

подходяща вентилация. При обработката 

Да се съхранява на недостъпни за деца места. 

 
Код отпадъци: 

51504 (съгласно ÖNORM S 2100). 

Acepyrit forte. трябва да се спазват общите разпоред-

би за работа и безопасност при боите EWC/EAK: 03 02 04. 

Условия на обработка: (да не се вдишват образуваните се 

Да не се нанася при температура под +5°C 

(основа, помещение, материал). 

Специални указания: 

CAPATHERM® Holz Flammschutzsalz 

Acepyrit forte се нанася в няколко работ- 

ни операции (2-3 операции, в зависимост  

от абсорбцията на основата). Спазвайте 

минимален разход от 200 g/m2/ слой. 

 Да се спазват стойностите на разходните 

норми за всички страни на обработения 

елемент. 

изпарения). След като изсъхне продуктът 

няма мирис. 

 
Почистване на инструментите: 

Измиват се с чиста вода веднага след 

ползване. 

 
Срок на съхранение: 

Минимум 12 месеца в плътно затворена 

оригинална опаковка, предпазена от 

замръзване. Да се предпази от замръзване,  

високи температури и излагане на  

слънчеви лъчи.

 
 
 
 
Клас на замърсяване на водите: 

WGK 1, леко токсична. 

 
Рециклират се  

Само празни опаковки. 

 
Обезвреждане: 

Продуктът се предава на специално оборудвани 

места за изгаряне и съхранение на опасни 

вещества. Да не се обезврежда заедно с 

битовите отпадъци. Да не се излива в канали- 

зацията, почвата или водите.  

. 

 
По заявка се предлага техническия лист за    

безопасност (за професионалисти нанасящи 

продукта) или може да се свали от интернет 

страница www.synthesa.at. 
 
 
 
 
 
   Тази техническа информация е издадена въз основа на най-новите технически познания и на нашия опит. Предвид разнообразието на носещи слоеве и условията на  обекта,    

       купувачът/потребителят е длъжен да провери на собствена отговорност съвместимостта на продукта с предназначението на ползването му и с индивидуалните условия за    

       прилагането му. При появата на по-ново издание, този документ губи валидността си. Информация за актуалността на този технически лист на. 

 
ДАУ БЕНТА РУМЪНИЯ  

 
. 

 
Основно седалище: 
Сънкайюл де Муреш,  
Ул. Принчипала № 201 
Тел./факс.: 0265-320.354, 320.522 

E-mail: office@caparol.ro 
Internet: www.caparol.ro 

 
Представителство Букурещ: 
Шос. Титулеску № 119, район 1 
Тел./Факс.: 021-223.29.66 
E-mail: officebuc@caparol.ro 

бул. Дечебал 9, бл.S13, район 3 
E-mail: magdecebal@caparol.ro 

 
Обучителен център КАПАРОЛ: 
Сънкайюл де Муреш  
Ул. Принчипала № 201 
Тел./Факс.: 0265-320.354, 320.522 

E-mail: office@caparol.ro 
Internet: www.caparol.ro 
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