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Capalac Rostschutzgrund
Антикоррозійна ґрунтовка для захисту сплавів заліза та сталі.

Опис продукту

Застосовується в якості антикорозійного покриття для сплавів заліза і сталі. Для зовнішніх і
внутрішніх робіт.

Сфера застосування

■ не містить свинецю і хроматів
■ високий рівень антикорозійного захисту
■ активні антикорозійні пігменти
■ чудова адгезія
■ чудова покривна здатність
■ швидко сохне
■ легко наноситься

Властивості

Алкідна смола, містить розчинники.В’яжуче

375 мл, 750 мл, 2,5 л, 10 лУпаковка/Розмір тари

Світло-сірий, темно-коричневийКолірні відтінки

МатоваСтупінь глянцю

У прохолодному місці. Ємкості зберігати щільно закритими.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,5 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Сплави заліза та сталі.Придатні основи

Видалити іржу до металевого блиску. Видалити забруднення і розділяючі речовини, наприклад,
масла та жири.

Підготовка основи

Перед застосуванням ретельно перемішати. При необхідності розвести розчинником для
синтетичних смол Kunstharz-Verdünner.

Підготовка матеріалу

Capalac Rostschutzgrund можна наносити щіткою, валиком або розпилювачем.Метод нанесення
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Вказівки щодо нанесення методом розпилення:

  Діаметр форсунки Тиск Розбавлення
Високий тиск 1,5 – 1,8 мм 2 - 4 бар бл. 10 об'ємних %
Низький тиск 1,5 мм 0,2 - 0,5 бар бл. 10 об'ємних %
Безповітряне

нанесення (Airless)
0,011 – 0,013 дюйми 180 – 200 бар В'язкість при поставці

Основа Застосування Підготовка
поверхні

Ґрунтовка Проміжне
покриття

Фінішне
покриття

  Сплави заліза
та сталі

Внутрішні
роботи

Видалити іржу/
знежирити

1-2 х Capalac
Rostschutzgrun

d*

При
необхідності

Capalac Weiß-,
Buntlacke або

Vorlack

  Capalac Weiß-,
Buntlacke

Зовнішні роботи Видалити іржу/
знежирити

2 х Capalac
Rostschutzgrund

Capalac Weiß-,
Buntlack або

Vorlack

Структура покриття

*В залежності від ступеню корозії 1-2 шари ґрунтовки Capalac Rostschutzgrund.

Витрата
мл/м 2 

Щіткою Валиком Нанесення способом розпилення
Високий тиск Безповітрян

ий тиск
Низький

тиск
Вертикаль

но
90-100 80-100 130 140 130

Витрата

Температура матеріалу, навколишнього повітря та поверхні:
Мін. 5° С

Умови застосування

При 20°С та відносній
вологості повітря 65%

Суха на поверхні Суха на дотик  Нанесення
наступного

шару щіткою

Нанесення
наступного

шару методом
розпилення

Години 2-3 4-5 12 6-8

Період висихання

При більш низькій температурі та вищій відносній вологості повітря або при великій кількості
нанесеного матеріалу час висихання збільшується.

Відразу після застосування промити уайт-спіритом/замінником скипидару або розчинником для
синтетичних смол (Kunstharz-Verdünner).

Очищення інструментів

Примітки

Продукт горючий.
Небезпечний для водних організмів, не допускати попадання в каналізацію, стічні води або в
ґрунт.
Повторний контакт може привести до сухості і утворення тріщин на шкірі.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Щільно закриті ємкості зберігати в добре провітрюваному місці. Тримати подалі від джерел
займання - не курити.
Не вдихати пар / аерозоль. Уникати потрапляння в очі і на шкіру.
При недостатній вентиляції використовувати респіратор.
Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.
При попаданні в шлунок не викликати блювоту. Відразу ж звернутися до лікаря і показати йому
упаковку або етикетку.
Містить кобальткарбоксилат, 2-бутаноноксим - може викликати алергічні реакції.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

На повторну переробку здавати тільки очищені від залишків матеріалу ємкості. Ємкості із
залишками матеріалу здавати в пункти утилізації старих лакофарбових матеріалів.

Утилізація

даного продукту (категорія А/i): 500 г/л (2010 р). Даний продукт містить макс. 500 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

див. паспорт безпеки.Детальні вказівки
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Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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