
Технічна інформація F194R NOE

AmphiSilan Grundierfarbe
Спеціальна грунтувальна фарба для подальшого покриття
силіконовими фарбами. Для зовнішніх робіт. Придатна для
застосування в системі розпилення "без туману" Nespri-TEC.

Опис продукту

Водорозчинна, пігментована грунтувальна фарба для фарбувань, що збільшує зчеплення на
щільних, гладких поверхнях. Фарба зміцнює вивітрені з поверхні штукатурки на основі
синтетичних смол перед наступним нанесенням покриттів AmphiSilan, ThermoSan або покриттів
AmphiSilan Nespri-TEC. Раціонально і без утворення барвистого туману обробляється
спеціальним методом розпилення Nespri-TEC. Залежно від погодних умов, у разі необхідності
будівельні підмостки вкрити сітками або тентами.

Сфера застосування

Спеціальні дисперсії на основі синтетичних матеріалів.В’яжуче

■ Стандартна продукція: 12,5 л
■ ColorExpress: 15 л

Упаковка/Розмір тари

БелаКолірні відтінки

Грунтувальна фарба AmphiSilan Grundierfarbe тонується машинним способом в системі
ColorExpress у всі популярні відтінки колірних колекцій, в світлих відтінках приблизно до індексу
яскравості 70.

У прохолодному місці, не підлягає впливу заморозків.Зберігання

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

Застосування

Основи повинні бути чистими, сухими та без розділячих речовин.Придатні основи

Відносно придатності для обробки різних основ та їх необхідних попередніх підготовок слід
враховувати нашу Технічну інформацію №650 "Поверхні та їх попередня підготовка".

Підготовка основи

Призначена для нанесення в нерозбавленому вигляді пензлем, валиком або пристроєм
безповітряного напилення. Нанесення без утворення барвистого туману за допомогою
спеціального безповітряного розпилювача Nespray.
Кут розпилення: 30 °;
Форсунка: спеціальна здвоєна форсунка Nespray 0,016-0,019 "
Тиск 150 - 180 бар
Температура матеріалу автоматично регулюється безповітряним розпилювачем Nespray.
Тиск закриття (закритий пістолет-розпилювач) налаштовується на приладі в зоні, позначеній
синім кольором. Тиск розпилення (відкритий пістолет-розпилювач) знаходиться в зоні,
позначеній зеленим кольором.

Структура покриття

бл. 150–250 мл/м2 в залежності від структури основи. Точна витрата визначається шляхом
пробного нанесення.

Витрата
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Нижня температурна межа при обробці та висиханні:Умови застосування

Температура повітря та основи повинна бути не менше +5 °C.

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.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Під 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 категорії продуктів (кат. A/c): 40 г/л (2010). Цей продукт містить макс. 25 г/л ЛOC.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-GP01Код продукту

Див. паспорт 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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