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CapaSol LF Konzentrat
Спеціальний, водорозчинний непігментований засіб для
грунтування, в концентрованому вигляді, для зовнішніх і
внутрішніх робіт.

Опис продукту

Спеціальний грунтувальний засіб для вирівнювання міцних, пористих основ, з сильним або
нерівномірним вологовбиранням. Чудово підходить для обробки пористих, вбираючих основ,
таких як штукатурки, необпалена будівельна цегла, пористий бетон, природні будівельні камені і
гіпсoкартонні плити, а також бетон, легкий бетон, цементні сухі суміші і шпаклювальні маси
Disbocret, цементні і ангідридні безшовні підлоги.
Усі щільні, гладкі поверхні, такі як старі лакофарбові покриття або будівельні елементи з чистого
гіпсу, мають ґрунтуватися, в залежності від характеристик основ, або засобом Caparol-Tiefgrund
TB, CapaGrund Universal, або засобом Caparol-Haftgrund.

Сфера застосування

■ водорозчинний,
■ висококонцентрований,
■ екологічно чистий,
■ зі слабким засобом,
■ надзвичайно ефективний.

Властивості

Модифікована, синтетична дисперсія на водній основі.В’яжуче

10 лУпаковка/Розмір тари

В прохолодному місці, бз заморозків.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,0 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Основи повинні бути сухими, не мати забруднень та розділяючих речовин.Придатні основи

Відносно придатності для обробки різних основ і їх необхідних попередніх підготовок слід
враховувати нашу Технічну інформацію № 650 "Основи та їх попередня підготовка".

Підготовка основи

Розбавляється водою.Розбавлення

На нормально вбираючих основах наноситься концентрат CapaSol LF Konzentrat розбавлений
3 - 4 частинами води.
Для грунтування дуже сильно вбираючих поверхонь застосовувати концентрат CapaSol LF
Konzentrat, розбавивши його 4-5 частинами води, і при необхідності наносити його методом «
сире по сирому», до повного вбирання.
У більшості випадків одного шару покриття ґрунтовкою буде досить.
Для грунтовки бетону, легкого бетону, поверхонь, оброблених розчинами на основі цементних
сухих сумішей і шпаклювальних мас Disbocret, цементних і ангідритових безшовних підлог,
концентрат CapaSol LF Konzentrat розбавити 2 частинами води. Грунтовка не повинна
утворювати цільних, блискучих плівок.

Структура покриття
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Залежно від мети застосування, а також вбираючої здібності і характеристик основи - значення,
що лежить в діапазоні бл. 50–200 мл/м2. Точна витрата і ступінь розведення визначаються
шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Витрата

Нижня температурна межа при обробці і висихання: 
Температура повітря і основи повинна бути +5 °C.

Умови застосування

При +20 °C та відносній вологості 65 % через 12 годин поверхню готова до подальшої обробки.Період висихання

При більш низьких температурах слід відповідно дотримуватися більш тривалого часу сушіння.

Найкращий результат досягається при нанесенні за допомогою кисті або щітки, наносячи
матеріал густим шаром і втираючи його в поверхню. Нанесення валиком або методом
безповітряного розпилення (Airless) можливо, але менш придатне.

Інструменти

Робочі інструменти промити водою відразу після застосування.Очищення інструментів

Безповітряне нанесення (Airless):
Кут напилення: 60 °
Форсунка: 0,029 "
Тиск при розпиленні: 50 бар.

Нанесення безповітряним
методом (Airless)

Концентрат CapaSol LF Konzentrat не підходить для нанесення на горизонтальні поверхні, що
піддаються впливу води.

Вказівки

Примітки

Зберігати в місцях, недоступних для дітей.
При попаданні в очі і на шкіру відразу ж ретельно прополоскати водою. Не вдихати утворюється
туман при нанесенні фарбопультом.
Не допускати попадання в каналізацію, водойми і в грунт. Докладні відомості: див. паспорт
безпеки для матеріалів.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Під вторинну переробку здавати тільки порожню тару. Рідкі матеріали здавати на утилізацію як
відходи фарб на водній основі, засохлі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як засохлі
фарби або як побутове сміття.

Утилізація

Матеріали даної категорії (кат. A/h): 30 г/л (2010). Цей продукт містить макс. < 1 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-GF01Код продукту

Дисперсія штучної смоли, аддитиви, вода, консервант.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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