Технічна інформація G670R NOE

AmphiSilan Putzfestiger
Спеціальний засіб для грунтування, що містить розчинник, зі
зміцнюючою дією, для обробки критичних ділянок поверхні
при проведенні зовнішніх і внутрішніх робіт.
Опис продукту
Сфера застосування

Властивості

В’яжуче
Упаковка/Розмір тари
Зберігання
Технічна характеристика

Засіб AmphiSilan-Putzfestiger забезпечує отримання зміцнювальних ґрунтувальних покриттів на
критичних ділянках поверхонь, таких як поверхні, що сильно вбирають вологу і старі
пофарбовані поверхні, шліфовані гіпсові поверхні, змиті клейові фарби і гіпсокартонні плити.
Особливо добре підходить для зміцнюючого ґрунтувального фарбування на композиційних
теплоізолюючих системах на базі полістиролу або на теплоізолюючих штукатурках на базі
полістиролу.
■
■
■
■
■

лугостійка;
без внутрішньої напруги;
висока проникаюча здатність;
не жовтіє;
володіє дифузійною та сорбційною здатністю.

Aкрилатна полімеризаційна смола
10 л
В прохолодному місці, але не на морозі.
■ Щільність: бл. 0,8 г/см3

Застосування
Придатні основи
Підготовка основи

Розбавлення
Витрата
Умови застосування

Основи повинні бути чистими, сухими та не мати розділяючих речовин.
Залежно від структури основи покриття потрібно наносити щіткою або розпиленням один або
два рази методом «мокре по мокрому». На основах, що слабо вбирають або вбирають
нерівномірно, що вимагають зміцнення, можна нанести ґрунтувальне покриття AmphiSilanPutzfestiger, розбавленим макс. на 10% розріджувачем Caparol AF-Verdünner.
Ґрунтовка не повинна утворювати щільних, блискучих плівок. Дати поверхні, проґрунтуваній
матеріалом AmphiSilan-Putzfestiger, добре просохнути перед подальшою обробкою (при 20 ° C,
не менше 12 годин; при більш низьких температурах - відповідно більше, при необхідності кілька днів).
При необхідності розбавляти виключно матеріалом Caparol AF-Verdünner.
Бл. 150–300 мл/м2 в залежності від структури та вбираючої здатності основи.
Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення.
Нижня температурна межа при нанесенні та висиханні:
Можна проводити обробку і на морозі, якщо поверхня суха та вільна від льоду.

Технічна інформація G670R NOE
Період висихання

При +20°C і відносній вологості повітря 65% поверхню готова до подальшої обробки не раніше,
ніж через 12 годин.
При більш низьких температурах в приміщенні і на стінах слід відповідно дотримуватися більш
тривалого часу висихання, при необхідності кілька днів.

Інструменти

Нанесення покриття здійснюється за допомогою щіток, стійких до розчинників, добре втираючи
матеріал в поверхню. Нанесення розпиленням (Airless), за допомогою відповідних
безповітряних розпилювачів.
Не застосовувати розпилювачі на стислому повітрі, інакше можуть утворитися вибухонебезпечні
повітряні суміші.

Очищення інструментів
Нанесення безповітряним
методом (Airless)

Очищення робочих інструментів проводити за допомогою уайт-спіриту.
Кут розпилення: 60°
Форсунка: 0,029"
Тиск при розпиленні: 50 – 60 бар

Примітки
Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент
друку)

Займиста.
Тривалий контакт може викликати подразнення на шкірі.
Не допускати попадання в руки дітей. Ємності слід тримати щільно закритими і зберігати їх в
прохолодному, добре провітрюваному приміщенні.
Продукт слід зберігати на відстані від джерел займання. Не курити.
Уникати потрапляння в очі або на шкіру. При ковтанні блювоту викликати не можна. Негайно
звернутися за медичною допомогою, пред'явивши лікареві упаковку або етикетку від упаковки.
Не вдихати туман що утворюється при нанесенні фарбопультом. Використовувати тільки в
добре провітрюваних приміщеннях. При недостатній вентиляції використовувати респіратор.
Не допускати попадання в каналізацію / водойми або в грунт.
Докладні відомості: див. паспорт безпеки речовини.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Не застосовувати на складних ділянках без достатньої тривалості висихання. У приміщеннях, в
яких зберігаються продукти харчування, що не дозволяється застосовувати лакофарбові
матеріали, що містять розчинники.
Грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger не можна змішувати з іншими матеріалами.

Утилізація
Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС
Код продукту
Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст
Центр обслуговування клієнтів

Під вторинну переробку здавати тільки порожню тару. Тару з залишками продукту слід здавати
на приймальний пункт для старих лаків.
Продукти цієї категорії (кат. A/h): 750 г/л (2010). Цей продукт містить макс. 680 г/л ЛОС.
M-GF02
Розчин штучної смоли, органічний розчинник, аддитиви.
Телефон:+38 (044) 379 06 91
Факс:+38 (044) 379 06 85
e-mail: info@caparol.ua
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