
Технічна інформація D008R NOE

Caparol SamtGrund
Екологічна ґрунтувальна фарба для внутрішнього
застосування.

Опис продукту

Oсобливо підходить для застосування в житлових та робочих приміщеннях.
Ґрунтувальна фарба для гладких поверхонь ґрунтувальних покриттів, що зберігають фрактуру,
на гладких і слабо вбираючих поверхнях. Без розчинників і шкідливих емісій.
Світло-сірий відтінок (бл. Grau 60 по 3D-системі) зменшує можливість виявлення нерівностей і
контрастних місць.

Сфера застосування

- водорозчинна, екологічна, з мінімальним запахом
- без розчинників та емісій
- сприяє адгезії
- тонкошарова
- паропроникна
- володіє чудовою покривною здатністю

Властивості

- легка у застосуванні

Синтетичний латекс, згідно з DIN 55 945.В’яжуче

 2,5 л; 10 лУпаковка/Розмір тари

База 1, світло-сіра (бл. Grau 60 по 3D-системі)  може застосовуватися без подальшого
тонування.

Колірні відтінки

Caparol Samtgrund може бути затонована самостійно за допомогою повнотонових і
тонувальних фарб CaparolColor или AVA.

При самостійному тонуванні необхідну кількість фарби потрібно повністю змішати між собою,
щоб уникнути відмінностей у відтінках.

При замовленні від 100 л можливе заводське тонування.

Caparol Samtgrund тонується на машині в системі ColorExpress в усі світлі тони відомих на
ринку кольорових колекцій.

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,3 г/cm³Технічна характеристика

Внаслідок тонування можливі деякі зміни початкових технічних даних.Вказівки
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Застосування

Основи для нанесення покриття повинні бути сухими, вільними від забруднень і розділяючих
речовин.

Придатні основи

Штукатурки розчинних груп Р II та PIII:Підготовка основи

Щільні штукатурки з нормальною вбираючою здатністю фарбуються без їх попередньої
підготовки. На великопористі, сипучі, вбираючі штукатурки наноситься ґрунтовка акриловим
гидрозолем Caparol OptiSilan Tiefgrund або Capasol RapidGrund.

Гіпсові и готові штукатурки груп PIV та PV:

Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund. Гіпсові
штукатурки зі спеченою поверхнею прошлыфувати, видалити пил і нанести шар глибокого
ґрунтування марки Caparol Tiefgrund TB.

Гіпсові будівельні панелі:

Вбираючі вологу панелі заґрунтувати акриловим гидрозолем Caparol OptiSilan Tiefgrund або
глибоким ґрунтом марки Caparol Tiefgrund TB.
На сильно ущільнені, гладкі панелі нанести адгезійний ґрунт марки Caparol Haftgrund EG або
Caparol Samtgrund.

Гіпсокартонні панелі:

Зашліфувати нерівності шпаклівки. Місця шліфування закріпити Caparol Tiefgrund TB. Нанести
покриття ґрунтовки матеріалом Caparol Haftgrund EG, Caparol Samtgrund або Capasol
RapidGrund.
Панелі з водорозчинними компонентами, що утворюють плями, заґрунтувати фільтруючим
грунтом Caparol AquaSperrgrund.

Бетон:

Видалити будь-які залишки роз'єднуючого матеріалу, а також матеріали, що створюють пил та
осипаються.

Газобетон:

Покриття ґрунтовки матеріалом Capaplex, розведеним водою в пропорції 1:3.

Нештукатурена кладка із силікатної та звичайної цегли:

Фарбувати без попередньої підготовки.

Покриття зі здатністю до навантажень:

Матові, малогігроскопічні поверхні обробляти без попередньої підготовки.
Блискучим поверхням, лакам і емалям надати шорсткості. Нанести покриття грунтовки
матеріалом Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund.
На слабковбираючі вологу, гладкі поверхні нанести грунтувальне покриття матеріалом Caparol
Haftgrund EG або Caparol Samtgrund. Великопористі, вбираючі поверхні з осипом
заґрунтувати  Caparol OptiSilan Tiefgrund або Capasol RapidGrund.

Покриття без здатності до навантажень:

Покриття лаками, емалями, дисперсійними фарбами, а також штукатурні покриття на основі
синтетичних смол, що мають погану здатність до навантажень, необхідно видалити.
Покриття з мінеральних фарб з поганою здатністю до навантажень механічно видалити і
очистити поверхні від пилу. Заґрунтувати ґлибоким грунтом марки Caparol Tiefgrund TB.

Покриття клейовими фарбами:

Змити до самої основи. Заґрунтувати глибоким ґрунтом марки Caparol Tiefgrund TB.

Незабарвлені ворсисті, рельєфні або тиснені шпалери з паперу:

Фарбувати без попередньої підготовки.

Неміцні шпалери:

Видалити до основи. Змити залишки шпалерного клею і паперової основи. Заґрунтувати
глибоким ґрунтом марки Caparol Tiefgrund TB.

Поверхні, покриті пліснявою:

Видалити сліди цвілі або грибка механічним шляхом за допомогою вологої щітки або скребка,
промити поверхні засобом Capatox і дати їм добре просохнути.
Ґрунтувальне покриття виконати згідно стану поверхні. На сильно заражених поверхнях
застосувати фарби Indeko-W, Malerit-W або Fungitex-W.

Поверхні з плямами від нікотину, води, кіптяви, масла або жиру:
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Плями нікотину, води, кіптяви, масла або жиру промити водою з додаванням миючого засобу
і дати їм добре просохнути. Висохлі водяні плями прочистити сухий щіткою. Нанести ізолюючу
ґрунтовку Caparol AquaSperrgrund. На сильно забруднені місця нанести фінішне покриття
матеріалом Caparol IsoDeck.

Деревина та дерев'яні матеріали:

Фарбувати водорозчинними, екологічно чистими акриловими лаками Capacryl або фарбою для
дерева Capadur Color.

Видалення мілких дефектів:
Після відповідної попередньої обробки усунути дефекти багатоцільовою шпаклівкою Caparol
Akkordspachtel відповідно до інструкцій щодо їх застосування, і при необхідності додатково
заґрунтувати.

Наносити пензлем, валиком або методом безповітряного розпилення.Метод нанесення

Фінішний шар: Caparol Samtex 3, Caparol Samtex 7, Caparol Samtex 20.Структура покриття

Прибл. 135 мл/кв.м на один шар на гладкій поверхні. На шорсткій поверхні витрата відповідно
збільшується. Точна витрата визначається тестовим нанесенням на об'єкті.

Витрата

+5 °С для основи та повітря.Умови застосування

При температурі +20 °C та відносній вологості повітря 65 % покриття через 4-6 годин сухе на
поверхні і готове до нанесення наступного шару. Повністю сухим і здатним витримувати
навантаження покриття стає приблизно через 3 дні. Цей період збільшується при більш низькій
температурі і більш високій вологості повітря.

Період висихання

Щітка, валик, безповітряний розпилювач.Інструменти

Робочі інструменти після використання промивати водою.Очищення інструментів

Кут розпилення:      50°Нанесення безповітряним
методом (Airless)

Форсунка:             0,021–0,026 дюйма

Тиск:                   150–180 бар

Щоб уникнути утворення помітних стиків окремих ділянок обробленої поверхні матеріал слід
наносити за один прохід методом «мокре по мокрому».

Вказівки

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці.
При попаданні в очі негайно промити їх водою. Не вдихати аерозольний туман утворений при
розпиленні.
Не допускати попадання в стічні води.
Детальна інформація: див. інструкцію з безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

У вторинну переробку здавати тільки порожні відра. Залишки матеріалу після висихання можуть
бути утилізовані як будівельні відходи або як затверділі старі фарби, а також як побутове сміття.

Утилізація

Макс. вміст ЛОС згідно норм українського Технічного регламенту (підкат. А/1) - 75 g/l (г/л) з 2021
року та 30 g/l (г/л) з 2024 року. Граничне значення ЛОС згідно норм ЄС (кат. А/а) - 30 g/l (г/л).
Вміст ЛОС у даному продукті < 1 g/l (г/л).

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Дисперсія штучної смоли, пігменти, мінеральні наповнювачі, вода, аддитиви, 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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