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Capaver Gewebegrundierung
Проміжне водорозчинне покриття, що не містить розчинників.

Опис продукту

Легко наповнююче проміжне покриття для склошпалер Capaver перед нанесенням фінішного
покриття Capaver Acryl-Finish, Capaver-Epoxi-Finish, Capaver PUR-Finish, а також високоякісними
латексними фарбами.

Сфера застосування

■ не містить розчинників
■ розбавляється водою
■ рівномірно розтікається без перекриття структури тканини
■ фінішне покриття не осідає, а рівномірно висихає зі збереженням структури поверхні
■ вирівнює вбираючу здатність тканини, що дозволяє економити матеріал при нанесенні

фінішного покриття
■ важкозаймистий згідно DIN 4102, B1 згідно експертному висновку P-BAY 26-04309,
■ Дослідний Інститут Хоха, Фладунген

Властивості

■ Для нанесення валиком: 12,5 л
■ Для нанесення безповітряними пристроями (з готовою для нанесення консистенцією): 25 л

жерстяна банка Hobbock, 120 кг бочка, 480 кг контейнер

Упаковка/Розмір тари

БілийКолірні відтінки

Тонування: Можливість тонування напівтоновими і тонувальними фарбами Amphibolin або
Alpinacolor до 5%. При купівлі 100 л і більше матеріалу одного кольору на вимогу тонування
може бути виконано на заводі. В результаті тонування можуть з'являтися невеликі кількості
розчинника, викликані виготовленням.

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

Розпочату ємність зберігати щільно закритою. Обережно поводитись з контейнером та
віддавати в утилізацію пустою. 

■ Щільність: бл. 1,60 г/см3 Технічна характеристика

Застосування
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Матеріал може наноситися щіткою, валиком і потужним пристроєм безповітряного розпилення.

Безповітряне розпилення:
Кут розпилення: 40-50 °
Насадка: 0,019-0,021 "
Тиск: 150 - 180 бар

При застосуванні стандартної тари виконати розбавлення до консистенції розпилення з
використанням 5-7% води. При використанні великої тари (25 л жерстяної банки Hobbock, 120 л
бочки і 480 л контейнера) консистенція матеріалу Gewebegrundierung вже підібрана для
нанесення за допомогою апарату безповітряного розпилення.

Увага:
Для уникнення видимих нашарувань наносити покриття "мокрим по мокрому" за один прохід.

Метод нанесення

Нанесення
Матеріал Capaver Gewebegrundierung, тонований під колір фінішного покриття, розбавити не
більше ніж на 5% водою і рівномірно нанести валиком або пристроєм безповітряного
розпилення на висохлу тканину.

Структура покриття

Склотканина:

Тонкі структури: бл. 150 мл / м2

Середні структури: бл. 180-200 мл / м2

Грубі структури: бл. 210-260 мл / м2

Витрата

Мінімально допустима температура нанесення:
+5 ° С для температури навколишнього повітря і основи.

Умови застосування

При температурі +20 ° С і відносній вологості повітря 65% через 6-12 годин покриття стає сухим
і поверх нього може наноситися інше покриття. Покриття повністю висихає приблизно через 3
дні.
При більш низькій температурі і більшій вологості повітря час висихання необхідно збільшити.

Період висихання

Очистити водою відразу після використання.Очищення інструментів

Сумісність:
Щоб зберегти спеціальні властивості, не змішувати Capaver Gewebegrundierung з матеріалами
іншого роду.

Вказівки

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх водою. При
нанесенні розпиленням не вдихати аерозоль.
Не викидати в каналізацію, водойми і грунт. Додаткові відомості наведені в паспорті безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалів утилізувати як
фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутове сміття.

Утилізація

M-DF01Код продукту

Полівінілацетатна смола, діоксид титану, карбонат кальцію, вода, присадки, консерванти.Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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