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CapaSol LF
Водорозчинний спеціальний ґрунтувальний засіб для зовнішніх
і внутрішніх поверхонь, що не містить розчинників.

Опис продукту

CapaSol LF - це непігментований спеціальний ґрунтувальний засіб на акриловій основі з
високою проникаючою здатністю, що застосовується для вирівнювання мінеральних сильно або
нерівномірно поглинаючих міцних зовнішніх і внутрішніх поверхонь.
CapaSol LF ідеально підходить для обробки пористих, вбираючих поверхонь, таких як
штукатурки, гіпсокартонні плити, необпалена будівельна цегла, внутрішні поверхні з пористого
бетону і кладка із силікатної цегли.
Щільні, гладкі поверхні, наприклад, чисті гіпсові штукатурки або гіпсові будівельні плити,
ґрунтуються продуктами Caparol-Tiefgrund TB або Caparol-Haftgrund.

Сфера застосування

■ з приємним запахом,
■ має високу проникаючу здатність,
■ проста у застосуванні,
■ зміцнює основу.

Властивості

Модифікована водна дисперсія синтетичного матеріалу.В’яжуче

10 л, 20 лУпаковка/Розмір тари

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

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

Застосування

Основи повинні бути чистими, сухими, без розділяючих речовин. Необхідно дотримуватися
положень Порядку підряду на надання будівельних послуг (VОВ), частина С, DIN 18 363, розділ
3.

Придатні основи

Для визначення придатності продукту для різних основ зверніться до нашої технічної інформації
№650 «Основи їх попередня обробка».

Підготовка основи

При необхідності розбавити водою макс. 2:1.Розбавлення
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Залежно від вбираючої здатності основи матеріал наноситься в нерозбавленому стані або з
розведенням 1 частиною води, ретельно втирається до повного просочування поверхні, при
необхідності в техніці «мокре по мокрому», за допомогою щітки або пензля. При нанесенні на
сильно вбираючі поверхні CapaSol LF можна розбавити максимум на 10% водою. При
нанесенні на слабо вбираючі внутрішні поверхні можна розбавити CapaSol LF 2 частинами
води.
Нанесення валиком і розпилення можливо тільки на поверхнях, для яких потрібно звичайний
ґрунтувальний адгезійний шар перед нанесенням наступного покриття.
Після висихання ґрунтовка не повинна утворювати на поверхні глянцеву плівку.
Після застосування робочі інструменти відразу помити водою.

Структура покриття

Залежно від способу нанесення, ступеня розведення і вбираючої здатності поверхні 50 – 200
мл/м2.
Точна витрата визначається пробним нанесенням на об'єкті.

Витрата

Нижня межа температури при нанесенні і висиханні:
+5оС для навколишнього середовища та основи.

Умови застосування

При температурі + 20°C і відносній вологості повітря 65% поверхня може піддаватися
подальшій обробці через 12 годин. При більш низькій температурі повітря потрібно
розраховувати на збільшення часу висихання.

Період висихання

При нанесенні продукту густим шаром за допомогою кисті або щітки досягається повна
зміцнююча дія.
Валики і розпилювачі з високим тиском менш придатні для нанесення продукту.
Можливо нанесення безповітряним розпилювачем Airless.

Інструменти

Розпилення приладом Airless:
Кут розпилення: 60о

Розпилювач: 0,029 "
Тиск при розпиленні: 50 бар

Нанесення безповітряним
методом (Airless)

CapaSol LF не придатний для нанесення на горизонтальні поверхні, що піддаються впливу води.Вказівки

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити водою. Не
вдихати туман при розпилюванні.
Не допускати попадання в каналізацію / стічні води і в грунт.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Утилізувати тільки порожню упаковку. Рідкі залишки продукту можуть бути утилізовані як
відходи фарб на водній основі, затверділі залишки продукту - як затверділі фарби або побутове
сміття.

Утилізація

для даного продукту (кат. А/h): 30 г/л (2010).
Даний продукт містить макс. <1 г/л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Дивіться паспорт безпеки.Детальні вказівки

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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