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CarboSol Grund
Грунтовка, що не містить розчинників, для застосування
всередині і зовні приміщень.

Опис продукту

Спеціальна грунтовка без розчинників для вирівнювання сильно і/або неоднорідно вбираючих
поверхонь всередині і зовні приміщень перед застосуванням фарб CarboSol Nespri і CarboSol
Compact, а також інших силіконових фарб.

Сфера застосування

Силани і акрилові смоли.В’яжуче

12 кгУпаковка/Розмір тари

Молочно-синій, майже безбарвний після висихання.Колірні відтінки

Зберігати в прохолодному місці, захищеному від морозу. Стабільність продукту в упаковці
протягом 12 місяців

Зберігання

Застосування

Наносити звичайними щітками, валиками або методом безповітряного розпилення. Вбираючі
поверхні зазвичай обробляються матеріалом один раз в нерозбавленому вигляді. Грунтовка
може утворювати замкнуту глянцеву поверхню.

Метод нанесення

Розпилення Airless:

Кут розпилення: 20-50 °
Насадка: 0,015 "
Тиск: 60 бар
Інструменти відразу після використання промити водою.

Увага: Продукт постачається в готовому до використання вигляді, його не треба розводити! Для
того, щоб зберегти специфічні характеристики продукту, він не може бути змішаний з іншими
продуктами.

Розбавлення

бл. 100-150 г/м2 в залежності від типу поверхні.Витрата

Мінімальна температура при нанесенні і висиханні:
не наносити матеріал при температурі нижче + 5°C (матеріалу, поверхні або
повітря), яскравому сонячному світлі, сильному вітрі, дощі, тумані. Будьте обережні при нічних
заморозках.

Умови застосування

При температурі 20°С та відносній вологості повітря 65% поверхня суха і готова для повторного
фарбування через 6-8 годин. При більш низьких температурах і більш високій відносній
вологості повітря час висихання відповідно збільшується.

Період висихання

Продукт призначений для професійного використання!Вказівки
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Примітки

Тільки повністю порожні контейнери придатні для вторинної переробки. Не викидати у стоки і
поверхневі води.

Утилізація

Відповідно до директиви ЄС значення максимального допустимого вмісту ЛОС (летючих
органічних сполук) для даного типу продукту (А/ч) становить: 30 г/л.
Цей продукт містить максимум 1 г/л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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