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Capacryl Holzschutz-Grund
Водорозчинна безбарвна ґрунтовка для захисту дерев'яних
поверхонь з профілактичною дією проти плісняви та грибка.
Тільки для зовнішніх робіт.

Опис продукту

Просочуюча ґрунтовка для дерев'яних елементів (вікон, дверей, віконниць, воріт, обшивки і т.п.)
і дерев'яних деталей (заборів, балконних парапетів, альтанок і т.п.). Тільки для зовнішнього
застосування.
Продукт Capacryl Holzschutz-Grund служить для захисту від грибків та плісняви для дерев'яних
поверхонь, що не піддаються статичним навантаженням. Зовнішні двері і вікна можна
покривати ґрунтовкою Capacryl Holzschutz-Grund з усіх боків.

Сфера застосування

■ розбавляється водою
■ профілактичний захист від грибків, що руйнують деревину 
■ чудова проникаюча здатність

Властивості

■ алкідна емульсія.
■ вид продукту: засіб для захисту деревини (PA 8)
■ реєстраційний номер (BauA): N-40498
■ вміст діючої речовини: 8 г/л пропіконазол та 4 г/л IPBC (3 йодо-2 пропініл бутил карбамат).

В’яжуче

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

без кольоруКолірні відтінки

В прохолодному місці, але не на морозі.
Термін зберігання в оригинальній закритій упаковці 24 місяці.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,01 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Без покриття, стандартні та нестандартні за розміром дерев'яні елементи. 
Поверхня повинна бути чистою, сухою, володіти здатністю до навантажень, не мати розділяючих
речовин. 
Вологість стандартних за розміром дерев'яних елементів не повинна перевищувати 13%, для
нестандартних за розміром дерев'яних елементів – 15%.
Необхідно дотримуватись принципів конструктивного захисту деревини, які являються
передумовою тривалого сроку служби дерев'яних поверхонь з покриттям.

Придатні основи
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Структура покриття

1) На дерев'яні поверхні з вмістом фарбуючих речовин завжди наносити Capacryl Holz-IsoGrund,
на нерівності та задирки – 2 шари.

Мінімальна витрата бл. 80 – 100 мл/м2  на шар, в залежності від вбираючої здатності поверхні. 
Мінімальна витрата необхідна для ефективного захисту деревини бл. 120-140 мл/м2

Приведені витрати являються орієнтовними даними та залежать від властивостей поверхні.
Точна витрата визначається при пробному нанесенні.

Витрата

Нижня межа температури при нанесенні покриття: 
+ 5 oС для матеріалу, поверхні та навколишнього середовища.

Умови застосування

При 20оС та 65% відносній
вологості повітря

Поверхня суха на дотик На поверхню можна наносити
наступне покриття 

час 2 години 24 години

Період висихання

При більш низькій температурі та більш високій вологості повітря час висихання збільшується.

Відразу після застосування промити інструменти водою. Очищення інструментів

Примітки

Шкідливо для водних організмів, може чинити на водойми шкідливий вплив. Зберігати в
недоступному для дітей місці. Не викидати в навколишнє середовище. Особливі вказівки
знаходяться в паспорті безпеки. Може викликати алергічні реакції.
Зберігати ємності щільно закритими в добре провітрюваному місці. Не вдихати аерозоль від
розпилення. Уникати потрапляння в очі і на шкіру. Не допускати попадання в каналізацію, стічні
води і в ґрунт.
Загальні вказівки:
При роботі не їсти, не пити, не курити. Уникати потрапляння в очі і на шкіру. При потраплянні на
шкіру відразу ретельно промити великою кількістю води з милом. При ковтанні відразу
звернутися до лікаря і пред'явити упаковку або етикетку. Зберігати далеко від продуктів
харчування, напоїв і кормів для тварин. Необхідно одягати захисний одяг, взуття та окуляри. Цей
захисний засіб для деревини містить біологічно активні речовини, що захищають деревину від
шкідників. Даний засіб може використовуватися тільки відповідно до наведених вказівок для
застосування. Неправильне застосування може призвести до шкідливого впливу на здоров'я і
навколишнє середовище. Не застосовувати препарат безпосередньо поблизу води. Продукт не
повинен потрапити в воду, ґрунт і каналізацію. Не застосовувати препарат у внутрішніх
приміщеннях, парниках і саунах. Не використовувати для дерева, що знаходиться в
безпосередньому контакті з продуктами харчування, кормами або рослинами або
використовуваного для будівництва вуликів.
Зберігати тільки в оригінальній упаковці. Після використання упаковку щільно закрити. Продукт
отруйний для риб, і для організмів, які є кормом для риб.
Не зберігати при температурі нижче +5 і вище +30

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Для утилізації тільки порожні ємності. Упаковка з залишками продукту здається в пункт збору
старих лаків.
Номер європейського каталогу відходів (EAK): 030205 - інші засоби для захисту деревини, що
містять шкідливі речовини.

Утилізація

для даного продукту (кат. А/h): 30 г/л (2010).
Цей продукт містить макс. 30 г/л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

■ 8 г/л Propiconazol - пропіконазол
■ 4 г/л IPBC - 3 йодо-2 пропініл бутил карбамат.

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст
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Дивіться в паспорті безпеки.Детальні вказівки

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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