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Caparol-Haftgrund
Адгезійна грунтовка для дисперсійних фарб і дисперсійних
силікатних фарб, для внутрішніх робіт. Мінімальні емісії, без
розчинників.

Опис продукту

Спеціальна грунтувальна фарба, з білими пігментами, для криючих грунтувальних покриттів в
приміщеннях, що наноситься перед фінішними покриттями на основі синтетичних дисперсійних
фарб або дисперсійних силікатних фарб.
Попереднє покриття, для збільшення зчеплення з поверхнею, що наноситься на гладкі основи зі
здатністю до навантажень, наприклад, на гіпсові плити (GK), бетон, гіпсові і фінішні штукатурки
розчинних груп P IV і P V, а також гіпсокартонні панелі.
Призначено для використання в якості грунтувальних покриттів, зі збільшеною адгезією, перед
обклеюванням шпалерами всіх видів, на гладких, слабо вбирючих поверхнях.

Сфера застосування

■ легко наноситься, водорозчинна, екологічно чиста, зі слабким запахом;
■ здатна до дифузії, sd-значення 0,03 м (за рахунок тонування можливі відхилення від технічних

характеристик);
■ висока адгезія до поверхні;
■ вирівнювання здатності до вбирання;
■ хороша покривна здатність;
■ грунтовка для наступного нанесення дисперсійних силікатних фарб на поверхні.

Властивості

Модифікована синтетична дисперсія згідно DIN 55945.В’яжуче

■ Стандартна продукція: 5 л, 12,5 л
■ Caparol-Haftgrund Airfix: 25 , 120 л

Упаковка/Розмір тари

Белого цвета.
Caparol-Haftgrund колеруется с макс. 25% полнотоновыми и колеровочными красками
CaparolColor (ранее Alpinacolor) или AVA – Amphibolin.
Caparol-Haftgrund колеруется машинным способом в системе ColorExpress во все ходовые
коллекции оттенков, в светлых тонах примерно до индекса светлости 70.

Колірні відтінки

У прохолодному місці, без заморозків.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,66 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Основи повинні бути чистими, сухими і не мати розділяючих речовин.Придатні основи

Щодо придатності для обробки різних поверхонь і їх необхідних попередніх підготовок слід
враховувати нашу Технічну інформацію № 650 "Поверхні та їх попередня підготовка".

Підготовка основи

Розбавляється виключно водою.Розбавлення
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Наносити у нерозбавленому вигляді. Налаштування здійснюється на консистенцію для обробки,
максимум з 5% води або CapaSol LF.

Структура покриття

На гладких поверхностях 150–200мл/м2 . На шероховатых основаниях расход будет
соответственно больше.
Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Витрата

Нижня температурна межа при обробці та висиханні: 
Температура повітря повинна бути не нижче +8 °C.

Умови застосування

При +20 °C та відносній вологості повітря 65 % через 12 годин поверхня готова до наступного
нанесення.
При більш низьких температурах слід відповідно дотримуватися більш тривалого часу
висихання.

Період висихання

Валиком (ворс: 14 – 16 мм), щіткою або розпилювачем.Інструменти

Після застосування інструменти промити водою.Очищення інструментів

Кут: 50°
Форсунка: 0,023–0,025" 
Тиск: 150 – 180 бар
Пістолет-розпилювач повинен бути оснащений грубим дисперсійним фільтром (зеленим). При
нанесенні методом безповітряного напилення фарбу добре перемішати і пропустити через сито.

Нанесення безповітряним
методом (Airless)

Сумісність:
Щоб забезпечити спеціальні характеристики, адгезійна грунтовка Caparol-Haftgrund змішується
тільки з повнотоновими і тонувальними фарбами CaparolColor (раніше Alpinacolor) або
повнотоновими і тонувальними фарбами AVA - Amphibolin. Не додавати ніяких інших матеріалів.

Вказівки

Примітки

Застосування адгезійної грунтовки для внутрішніх робіт, було оцінено Фраунховерським
інститутом ім. Вільгельма Клаудітца (WKI), результатом чого стало присвоєння продукту знака
якості "Випробуваний на вміст шкідливих речовин" Союзу працівників технічного нагляду (ФРН).
Висновок про нешкідливість продукту можна отримати на вимогу.

Рекомендації/Експертизи

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 або в грунт. Докладні відомості: див. паспорт
безпеки речовини.

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

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

Дисперсія штучної смоли, пігменти, мінеральні наповнювачі, силікати, вода, добавки,
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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