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Caparol Tiefgrund TB
Спеціальний засіб для грунтування, що містить розчинник, для
зовнішніх і внутрішніх робіт.

Опис продукту

Спеціальний засіб для грунтування, призначений для проведення зовнішніх і внутрішніх робіт,
при висиханні безбарвний.
Застосовується спеціально для гіпсових поверхонь. Для грунтування і зміцнення старих
штукатурок з піщаним осипом, для поверхонь зі змитими або механічно видаленими старими
лакофарбовим покриттями або для основ із залишками паперу і клею.
Не застосовується на теплоізолюючих композиційних системах з полістирольної теплоізоляцією і
на штукатурках, що містять полістирол. Не застосовувати в приміщеннях, в яких зберігаються
або виготовляються продукти харчування.

Сфера застосування

■ зміцнює основу,
■ володіє високою проникаючою здатністю,
■ володіє дифузійною та сорбційною здатністю,
■ лугостійка,
■ при висиханні не має кольору.

Властивості

Розчин акрилової смоли в уайт-спіриті.В’яжуче

1 л, 5 л, 10 л, 25 лУпаковка/Розмір тари

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: бл. 0,8 г/см3.Технічна характеристика

Застосування

Основа повинна бути несучою, сухою, чистою і не містити будь-яких речовин, які знижують
адгезію.

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

При необхідності розбавляти виключно уайт-спіритом.Розбавлення

У стандартному випадку в нерозбавленому вигляді. На пористих штукатурних покриттях
наносити двічі, методом «мокре по мокрому».
На слабо вбираючих основах, в розбавленому вигляді, макс. з 20% уайт-спіриту. Грунтовка не
повинна утворювати щільних, блискучих плівок.

Структура покриття

Залежно від вбираючої здатності основи і ступеня розбавлення - 150–300 мл/м2.
Точна витрата і ступінь розведення визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Витрата
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Нижня температурна межа при обробці та висиханні:
Можна проводити обробку і на морозі, якщо поверхня суха та вільна від льоду.

Умови застосування

При +20°C і відносній вологості повітря 65% поверхня готова до подальшої обробки не раніше,
ніж через 12 годин.
При більш низьких температурах слід відповідно дотримуватися більш тривалого часу
висихання.

Період висихання

Наносити Caparol-Tiefgrund TB за допомогою щітки, добре втираючи. Нанесення грунтовки
розпиленням тільки за допомогою безповітряного розпилювача (Airless). Не застосовувати
розпилювачі стисненого повітря.

Інструменти

Одразу після використання інструменти очистіть уайт-спіритом.Очищення інструментів

Кут розпилення: 60°
Сопло: 0,029 дюйма
Тиск: 50-60 бар

Нанесення безповітряним
методом (Airless)

Не застосовувати на складних ділянках без достатньої тривалості часу висихання.
При застосуванні Caparol-Tiefgrund TB всередині приміщень від покриття може виходити
типовий запах розчинника. У зв'язку з цим слід подбати про гарну вентиляцію.

Вказівки

Сумісність з іншими лакофарбовими матеріалами:
Грунтовку Caparol-Tiefgrund TB можна змішувати з іншими матеріалами.

Примітки

Займиста.
Шкідлива для водних організмів. Шкідлива для здоров'я людини: при ковтанні може викликати
пошкодження легенів. Повторний контакт може привести до шорсткості або тріщинах на шкірі.
Пари можуть стати причиною сонливості і втрати свідомості.
Не допускати попадання в руки дітей. Ємності з продуктом слід зберігати в добре
провітрюваному приміщенні, щільно закритими.
Продукт слід зберігати на відстані від джерел займання. Не курити. Не вдихати пари / аерозоль.
Уникати потрапляння в очі або на шкіру.
Не допускати попадання в каналізацію, водойми або в грунт. При недостатній вентиляції
використовувати респіратор. Використовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях. При
ковтанні може викликати блювоту. Негайно звернутися за медичною допомогою, пред'явивши
лікаря упаковку або етикетку від упаковки.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

У вторинну переробку здавати тільки порожню тару. Тару з залишками продукту слід здавати на
приймальний пункт для старих лаків.

Утилізація

Для даної категорії (кат. A/h): 750 г/л (2010).
Цей продукт містить макс. 730 г/л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-GF03Код продукту

Розчин штучної смоли, уайт-спірит, аддитиви.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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