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Capadur GreyWood
Високо-пігментована, водорозчинна лазурь для зовнішніх
дерев’яних поверхонь. Вишукані сірі відтінки дозволяють
імітувати природній посірілий відтінок деревини.

Опис продукту

Вишукані благородні сірі тони надають дерев'яній поверхні вигляд природної і рівномірно
посірілої поверхні, яка в природі при сприятливих обставинах часто досягається лише через
багато років. Бажана сфера застосування - дерев'яні фасади, які повинні мати природний
зовнішній вигляд. Матеріал Capadur GreyWood також підходить для парканів, балконних
парапетів, віконниць, воріт і інших, неточних і обмежено точних за розміром дерев'яних
елементів, а також для точних за розміром елементів, таких як вікна і зовнішні двері.

Сфера застосування

Матеріал застосовується тільки для зовнішніх поверхонь! (Внутрішня сторона зовнішніх вікон і
дверей відноситься до зовнішніх елементів).

Матеріал Capadur GreyWood містить консервуючі засоби для захисту поверхні від водоростей і
грибків. Вони уповільнюють утворення нальоту. Залежно від біологічного навантаження на
сильно пошкоджених дерев'яних елементах, таких як нижня сторона плоского даху, матеріали у
формі плит (наприклад, плити з приморської сосни) новий наліт може з'явитися до закінчення
терміну гарантії.

Не підходить для дерев'яних поверхонь, що знаходяться в тривалому контакті з ґрунтом і водою.

■ Благородні сірі відтінки за рахунок перламутрових пігментів.
■ Чудовий захист від УФ-випромінювання за рахунок відображаючих пігментів.
■ З плівковим захистом від грибків та плісняви.
■ Тонкошарова лазурь, добре піддається відновленню.
■ Розчиняється водою.
■ Стійка до ударів.
■ Відповідає директиві по вмісту летучих органічних сполук ЛОС (2010). 
■ Консистенція, що сприяє нанесенню без утворення крапель.

Властивості

Акрилова дисперсія.В’яжуче

1 л, 5 лУпаковка/Розмір тари

В установці ColorExpress колеруется в наступні колірні відтінки: Tyrol, Toskana, Nordic, Forest,
Outback, Island.

Колірні відтінки

Відтінок та глянець залежать від властивостей дерев'яної поверхні і кількості матеріалу, що
наноситься.

Шовковисто-матова.Ступінь глянцю

Гарантійний термін зберігання в оригінальній закритій упаковці 24 місяці, в сухому,
прохолодному місці, але не на морозі.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,0 г/см3 Технічна характеристика
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Застосування

Основа повинна бути чистою, без розділяючих речовин. Вологість дерева не повинна
перевищувати 13% для точних за розміром елементів і 15% для обмежено точних і неточних
дерев'яних елементів.

Придатні основи

Необхідно дотримуватися принципів конструктивного захисту дерев'яних поверхонь. Це є
передумовою для тривалого захисту деревини з покриттям. Перед нанесенням покриття на
дерев'яні елементи у формі плит (масивні дерев'яні плити, фанерні плити, ДСП або
деревоволокнисті плити) необхідно ознайомитися з вказівками пам'ятки BFS № 18, абз. 2.2.3 і
далі.

Вказівки по догляду за дерев'яними елементами з покриттям:

Тривалий захист дерев'яних елементів з покриттям забезпечується тільки при регулярному і
правильному догляді. Вказівки по догляду та інтервали між даними заходами Ви можете знайти
в інструкції BFS № 18 Федеральної комісії по кольору і захисту майна, додаток З

Нові дерев'яні поверхні:Підготовка основи

Гладку стругану дерев'яну поверхню відшліфувати у напрямку волокон, очистити і видалити
виступаючі речовини, наприклад смолу. На зовнішні поверхні нанести матеріал Capacryl
Holzschutz-Grund.

Старі дерев'яні поверхні:

Посірілі, обвітрені дерев'яні поверхні відшліфувати до здорової деревини зі здатністю до
навантажень і ретельно очистити. Грибковий і водоростевий наліт ретельно змити і
продезінфікувати поверхню продуктом Capatox. Нанести матеріал Capacryl Holzschutz-Grund.

Дерев'яні поверхні з покриттям:

Повністю видалити старі покриття, що не володіють здатністю до навантажень, до здорової
деревини. Грибковий і водоростевий наліт ретельно змити і продезінфікувати поверхню
продуктом Capatox. Нанести матеріал Capacryl Holzschutz-Grund. Міцні старі покриття зі
здатністю до навантажень почистити і заґрунтувати всю поверхню матеріалом Capacryl
Haftprimer у колірному відтінку відновлюючого покриття (Caparol 3D / Palazzo 205). Потім
нанести проміжне і фінішне покриття матеріалом Capadur GreyWood бажаного колірного тону
(техніка імітації текстури деревини).

Матеріал Capadur GreyWood готовий до застосування. Перед застосуванням перемішати. При
нанесенні пензлем використовувати щітку для акрилового лаку з комбінацією поліефірного і
натурального ворсу. При нанесенні валиком використовувати поліамідний валик з коротким
ворсом, потім обробити поверхню пензлем.

Підготовка матеріалу

Матеріал Capadur GreyWood має в складі консервуючі засоби для захисту від водоростей і
грибків, тому може розпилюватись тільки в закритих приміщеннях.
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Структура покриття

1) Внутрішня сторона зовнішніх вікон і дверей відноситься до зовнішніх елементів.

70-100 мл/м2 на шар.Витрата

На витрату впливають властивості дерев'яної поверхні (шорсткість, вбираюча здатність
поверхні).

Точна величина витрат визначається при пробному нанесенні на об'єкті.

Температура матеріалу, циркуляційного повітря і основи:Умови застосування

мінімум 8о С.
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При температурі + 20°С і відносній вологості повітря 65% наступне покриття можна наносити не
раніше, ніж через 4 години. Поверхня міцна на дотик через 1,5 години. Перед подальшою
обробкою необхідно витримати час висихання мінімум 4 години. При зниженій температурі
повітря і підвищеній вологості повітря або при недостатньому обміні повітря (наприклад, через
щільне укладання будівельних елементів) потрібно розраховувати на збільшення часу
висихання.

Період висихання

Відразу після застосування промити водою.Очищення інструментів

Примітки

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При попаданні в очі і на шкіру відразу ж промити їх чистою водою.
■ При ковтанні відразу звернутися до лікаря, тому що може бути пошкоджена мікрофлора

кишечника.
■ Не вдихати туман при розпилюванні. Не допускати попадання в каналізацію / стічні води і в

ґрунт.
■ Розпилення тільки в закритих приміщеннях.
■ Містить СО 22-1130 (поглинач УФ).
■ Може викликати алергічні реакції.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Утилізувати лише порожню упаковку. Рідкі залишки продукту можуть бути утилізовані як відходи
фарб на водній основі, затверділі залишки продукту - як затверділі фарби або як побутове
сміття.

Утилізація

для категорії продукту (кат. А/е): 130 г/л (2010). Цей продукт містить макс. 130 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Телефон:+380 44 379 06 91
E-Mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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