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Caparol AquaSperrgrund
Водорозчинне ізолююче покриття грунтовки для внутрішніх
робіт, з властивостями для підвищення зчеплення з
поверхнею.

Опис продукту

Для покриттів з хорошими ізолюючими властивостями для нікотину, плям сажі і води,
інгредієнтів, що змінюють забарвлення і субстанцій, що містять анілін. Використовується також
як ізолююче покриття перед наклеюванням шпалер.

Сфера застосування

■ водорозчинна, екологічна;
■ володіє хорошими ізолюючими властивостями;
■ володіє здатністю до дифузії; sd < 0,1 м;
■ високо-адгезійна;
■ практично без запаху;
■ без внутрішнього напруження;
■ лугостійка.

Властивості

Розчин штучної смоли.В’яжуче

■ 5 л
■ 12,5 л

Упаковка/Розмір тари

Білий.Колірні відтінки

Матеріал не може тонуватись через несумісність з іншими продуктами.  

МатоваСтупінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,4 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Основи повинні бути сухими, без забруднень та розділяючих речовин. Відносно можливих
необхідних попередніх підготовок слід враховувати нашу Технічну інформацію №650 "Поверхні
та їх попередня підготовка".

Придатні основи

Всі звичайні мінеральні основи (штукатурки, бетон, цегляна кладка), волокнистий цемент,
дерев'яні плити, плити ДВП та ДСП, гіпс, гіпсові плити, старі лакофарбові покриття, керамічні
плитки, а також скло, пластмаса (спочатку провести пробне нанесення) і кольорові метали.
Забруднення нікотином, а також плями сажі та жиру змити водою з додаванням миючих засобів
і дати добре висохнути. Висохлі водяні плями видалити за допомогою очищення щіткою.

Підготовка основи

Призначена для нанесення пензлем і валиком. Робочі інструменти промити водою відразу після
застосування.

Метод нанесення
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Грунтувальне покриття
Виконати нанесення нерозведеним матеріалом. При екстремальному навантаженні провести
друге нанесення покриття.

Структура покриття

Наступна обробка
З використанням будь-яких дисперсійних фарб Caparol, призначених для проведення внутрішніх
робіт, з дотриманням діючих правил технічної інформації.

бл. 90–110 г/м2на один прохід на гладких поверхнях.Витрата

На шорстких поверхнях витрата буде відповідно більше.
Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення.

Нижня температурна межа при обрабці та висиханні: 
температура повітря та основи повинна бути не нижче +5 °C.
Для оптимальної ізолюючої дії необхідна мінімальна температура +16 °C.

Умови застосування

При +20 °C та відносній вологості повітря 65 % поверхня висихає через 12 годин та готова до
наступної обробки.
При більш низькій температурі і високій вологості час висихання відповідно збільшується.

Період висихання

Засіб Caparol AquaSperrgrund не можна змішувати або розводити з іншими матеріалами.
Для поверхонь, що мають екстремальне забруднення або домішки, або для приміщень, які
ремонтуються та повинні бути знову використані протягом одного дня, ми рекомендуємо
застосовувати фарбу з високою покривною здатністю для проведення швидкого ремонту Dupa-
inn Nє1.
Приміщення, в яких виробляються, зберігаються або продаються продукти харчування, після
покриття перед подальшим використанням повинні провітрюватися як мінімум 3 дні.

Вказівки

Примітки

Зберігати в місцях, недоступних для дітей.
При попаданні в очі і на шкіру відразу ж ретельно прополоскати водою. Не вдихати туман, що
утворюється при нанесенні фарбопультом.
Не допускати попадання в каналізацію, водойми і в грунт. Докладні відомості: див. паспорт з
безпеки речовин.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

У вторинну переробку здавати тільки порожню упаковку. Рідкі матеріали здавати на утилізацію
як відходи фарб на водній основі, засохлі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як засохлі
фарби або як побутове сміття.

Утилізація

Для даної категорії продуктів (кат. A/g): 30 г/л (2010). Цей продукт містить макс. 20 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-GP01Код продукту

Штучна смола, пігменти, силікати, вода, аддитиви.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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