
Технічна інформація DI815R NOE

Capadecor® EffektGrund
Спеціальна ґрунтовка, що тонується, для подальшого
нанесення декоративного покриття CapaGold або CapaSilber

Опис продукту

Криючий ґрунтуючий матеріал, що тонується та має високу паропроникну здатність, для
подальшого нанесення матеріалів CapaGold або CapaSilber.

Сфера застосування

Capadecor® EffektGrund наноситься на гладкі або злегка структуровані органічні і мінеральні
штукатурки, для внутрішніх і зовнішніх робіт.

■ водорозчинна;
■ покращує адгезійні властивості поверхні;
■ має високу паропроникну здатність;
■ наноситься на всю поверхню ТІКС.

Властивості

Дисперсія штучної смоли.В’яжуче

2,5 л, 5 л.Упаковка/Розмір тари

Напівпрозорий, тонується з допомогою обладнання ColorExpress в кольори колекції "CD
EffektGrund"

Колірні відтінки

МатовийСтупінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,4 г/см3Технічна характеристика

CapaGold
CapaSilber

Додаткові продукти

Застосування

Поверхні повинні бути чистими, вільними від розділяючих речовин та міцними.Придатні основи

Теплоізоляційні системи (Нові, тільки ТІКС-"В"):
Теплоізолюючий матеріал: теплоізоляційні плити Capatect-Dalmatiner 160 (EPS);
Армування: клеюча-шпатлювальна маса Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190, CT ZF-Spachtel
699 або CarbonSpachtel.
Декоративна штукатурка: Capatect Amphisilan або Thermosan NQG Fassadenputz K15, K20, K30
oder R20, R30.
Ґрунтувальне покриття: EffektGrund нанести методом накатування.
Фінішне покриття: два шари CapaGold або CapaSilber.

Теплоізоляційні системи (Старі):
Необхідно звернутися за консультацією до співробітників компанії Caparol.



Технічна інформація DI815R NOE

При визначенні придатності основ зверніть увагу на Технічну інформацію №650.Підготовка основи

Перед нанесенням ретельно перемішати. Матеріал можна наносити щыткою, валиком або
методом розпилення. Видимі ділянки необхідно обробити повторно. Для нанесення валиком
використовувати валики з середнім ворсом (довжина ворсу 12 - 16 мм), не схильні до
скупчення матеріалу по краях. На гладких, дрібно структурованих поверхнях після нанесення
основу необхідно обробити щіткою, щоб уникнути видимої структури від нанесення валиком.

Метод нанесення

Застосовувати нерозбавленим.Розбавлення

При необхідності розбавити максимально з 3% води.

Проміжне покриття:
2 х EffektGrund (Farbton: SilberGrund або GoldGrund)

Структура покриття

Фінішне покриття:
1-2 х CapaSilber або CapaGold 

бл. 150 – 200 мл/м2 за один прохід.Витрата

Витрата дуже сильно залежить від вбираючої здатності і структури поверхні. Перед початком
робіт визначити точну витрату шляхом пробного нанесення.

Температура при нанесенні:
+5°С для матеріалу, повітря та поверхні.

Умови застосування

При 20°C та відносній вологості повітря 65% - приблизно через 12 годин поверхню можна
піддавати подальшій обробці.

Період висихання

Після використання промити водою.Очищення інструментів

Матеріал не придатний для нанесення на горизонтальні поверхні, схильні до впливу води.Вказівки

Примітки

■  RMI- (Інститут ім. Роберта Мур'яна), акт випробувань 2009/107 - 16Рекомендації/Експертизи

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При потраплянні в очі негайно промити водою.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.
■ Більш детальна інформація: див. Технічний паспорт безпеки

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Утилізувати тільки порожні ємності.Утилізація

■ Рідкі матеріали здавати в утилізацію як відходи лакофарбових матеріалів на водній основі.
■ Засохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або як побутові відходи.

Для категорії продуктів (Kat.A/а): 30 г/л (2010). Вміст ЛОС в данному продукті не перевищує 30
г/л.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

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