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Capaplex
Водорозчинна спеціальна ґрунтовка для внутрішніх та
зовнішніх робіт. Для доопрацювання поверхонь та клейових
фарб в інтер'єрі.

Опис продукту

CapaPlex — це безбарвна дисперсійна ґрунтовка, що розбавляється водою, для вирівнювання
твердих поверхонь, які мають високу або нерівномірну абсорбцію. Особливо підходить для
газобетонних поверхонь. При наступних покриттях відкритий час помітно збільшується за
допомогою грунтовки CapaPlex. Також підходить як стійке до миття безбарвне покриття для
емульсійних фарб і паперових шпалер.

Сфера застосування

■ Глянцеве покриття всередині
■ Доопрацювання внутрішніх фарб.
■ Дуже гарна захисна функція
■ Високий вміст твердих речовин (в'яжуче)
■ Ґрунтовка для газобетону.
■ Не жовтіє.

Властивості

Модифікована водна синтетична дисперсія.В’яжуче

1 л, 5 л, 10 лУпаковка/Розмір тари

У прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,0 г/см3Технічна характеристика
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(–) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Поверхні повинні бути очищені від бруду, речовин, що розділяють, і бути сухими. Дотримуйтесь
VOB, частина C, DIN 18363, розділ 3. Будь ласка, зверніть увагу на нашу Технічну інформацію
№ 650 «Основи та їх попередня обробка» щодо їх придатності для різних поверхонь та їх
необхідної попередньої обробки.

Придатні основи
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Наносити пензлем чи валиком p коротким ворсом 9-12 мм або безповітряним методом.
При нанесенні на гладких поверхнях можуть утворюватися смуги, які можна згладити пензлем,
коли вони вологі.
Нормально поглинаючі поверхні: Розбавте CapaPlex 1-2 частинами води.
Грунтування сильно вбираючих поверхонь: Розбавте CapaPlex 3–4 частинами води і, при
необхідності, нанесіть двічі
Газобетон без покриття всередині та зовні: Розбавте CapaPlex 3 частинами води.
Глянцеві покриття усередині приміщень: наносити CapaPlex 1-2 рази у нерозбавленому
вигляді.
Шовковисто-матові та шовковисто-глянцеві покриття/захисне покриття шпалер у
приміщенні: 1-2 рази нанести CapaPlex, розбавлений 1-2 частинами води.
Матові покриття: нанесіть CapaPlex 1-2 рази, розведений 4 частинами води.
У разі глянцевих покриттів доцільно створити зону проби для визначення ступеня блиску.
Оцінюйте ступінь блиску тільки після повного висихання.
Для модіфікації клейових фарб додати в них приблизно 5% Capaplex.

Метод нанесення

Розбавляти виключно водою.Розбавлення

В залежності від мети застосування, а також вбираючої здібності і властивостей основи витрата
становить 50-200 мл/м2. Точна витрата і ступінь розведення визначаються пробним нанесенням
на об'єкті.

Витрата

Температура матеріалу, оточуючого повітря та основи повинна бути від +5°C до +30°C.Умови застосування

При температурі + 20°C і відносній вологості повітря 65% поверхня може піддаватися
подальшій обробці приблизно через 12 годин. При більш низькій температурі повітря час
висихання збільшується.

Період висихання

Можно наносити валиком, щіткою та методом розпилення.

Нанесення Airless:
Кут нанесення: 60°
Діаметр сопла: 0,029"
Тиск: 50 bar

Інструменти

Після роботи помити інструменти водою.Очищення інструментів

CapaPlex не підходить для горизонтальних поверхонь, які піддаються впливу води. Гладкі
поверхні повинні мати рівномірну вбираючу здатність. Обробляйте поверхні швидко і без
перерв. Високі температури скорочують час обробки. Не завжди можна виключити нерівності та
сліди від нанесення на поверхнях при бічному освітлені.

Вказівки

Примітки

Може викликати алергічну реакцію шкіри. Якщо потрібна медична консультація, підготуйте
контейнер або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникнути потрапляння в очі,
на шкіру або на одяг. Одягайте захисні рукавички / засоби захисту очей. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА
ШКІРУ: промити великою кількістю води. Містить: 1,2-бензізотіазол-3 (2H)-он, 2-метил-2H-
ізотіазол-3-он, реакційну масу 5-хлор-2-метил-2H-сотіазол-3-он і 2-метил- 2H -ізотіазол-3-он (3:
1).

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

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

Утилізація

для категорії продуктів (Kat. A / h): 30 г / л (2010). Даний продукт містить макс. 10 г / л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

BSW20Код продукту

Полівінілацетатна смола, вода, ефірний спирт, добавки, консерванти.Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Усі основи, що зустрічаються на практиці, та їх технічна обробка не розглядаються в цій
публікації. Якщо підлягають обробці основи, які не вказані в цій технічній інформації, необхідно
проконсультуватися з нами або нашими торговими представниками. Ми раді надати вам
детальну консультацію щодо конкретної поверхні.

Технічна підтримка

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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