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CapaGrund Universal
Грунтувальний засіб, заснований на технології SolSilan.
Знижує небезпеку лужних висолів на нових мінеральних
штукатурках.

Опис продукту

Пігментований білим кольором, спеціальний грунтувальний засіб, з високою паропроникністю,
призначений для криючих грунтувальних покриттів перед наступним нанесенням дисперсійних
фарб, фарб на основі кремнієорганічних смол і дисперсійно-силікатних фарб на мінеральні
поверхні, при проведенні зовнішніх і внутрішніх робіт, а також нанесення покриттів на старі
штукатурки на основі синтетичних смол, і теплоізоляційні композиційні системи для утеплення
фасадів. Використовується також як грунтувальне покриття перед наступним нанесенням фарб
на полімеризаційних смолах, без розчинників.
Завдяки застосовуваній технології SolSilan засіб CapaGrund Universal володіє особливими
водовідштовхувальними властивостями і запобігає, при кольорових криючих покриттях на
лужних покривних шарах штукатурок груп P Ic, P II або P III, а також бетоних основах, небезпеці
утворення вапняних висолів.
CapaGrund Universal має високу адгезію і цим самим, як варіант шорсткого попереднього
фарбування, полегшує істотно формування і структурування штукатурок.

Сфера застосування

■ готова до застосування;
■ водорозчинна;
■ екологічна, з приємним запахом;
■ підсилює адгезію;
■ створює основу, що здатна до окремніння, для нанесення наступних дисперсійних силікатних

фарб;
■ володіє високою дифузійною здатністю;
■ практично не пропускає воду.

Властивості

Модифікована дисперсія штучної смоли.В’яжуче

■ Стандартна упаковка: 5 л, 12,5 л
■ CapaGrund Universal Airfix: 25 л.

Упаковка/Розмір тари

Білий

CapaGrund Universal тонується машинним способом в системі ColorExpress в усі основні
колекції відтінків, в світлих тонах приблизно до індексу яскравості 70.

Колірні відтінки

При більш насичених колірних відтінках фінішного покриття CapaGrund Universal тонується в
колір максимально наближений до кольору фінішного покриття. На цю можливість вказується в
системі ColorExpress і при однаковому позначенні колірних відтінків для CapaGrund Universal
надається відповідна рецептура.
Для того, щоб визначити можливі помилки в тонуванні, будь ласка, перевірте точність відтінку
кольору перед обробкою

CapaGrund Universal також тонується вручну повнотоновими  фарбами CaparolColor з макс.
вмістом 25% пігменту, або повнотоновими фарбами AVA Vollton- und Abtönfarbe.

Матовий, клас: G3 згідно DIN EN 1062-1Ступінь глянцю
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В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: 1,4 г/см3Технічна характеристика

Термін зберігання в оригінально закритій упаковці – 24 місяці від дати виробництва.Вказівки

Застосування

Поверхні повинні бути міцними, чистими та сухими, не мати розділяючих речовин.Придатні основи

Відносно придатності для обробки різних поверхонь і їх необхідної попередньої підготовки слід
враховувати нашу Технічну інформацію № 650 "Поверхні та їх попередня підготовка".

Підготовка основи

Розбавляється виключно водою.Розбавлення

У стандартному випадку CapaGrund Universal використовується в нерозбавленому вигляді.
Допускається додаваня води максимум  3%

Структура покриття

На гладких поверхнях - 150–200  мл/м².Витрата

На шорстких поверхнях витрата буде відповідно більше.
Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення безпосередньо на об'єкті.

Температурні умови при обробці та висиханні:
Температура матеріалу, повітря та основи повинна бути від +5°C до +30°C

Умови застосування

При +20 °C і 65% відн. вологісті може бути нанесена повторно приблизно через 12 годин. При
нижчих температурах дотримуйтесь більшого часу сушіння

Період висихання

Засіб CapaGrund Universal може наноситись валиком, щіткою або безповітряним розпилювачем.Інструменти

Робочі інструменти промити водою відразу після застосування.Очищення інструментів

Безповітряне нанесення:
Кут: 50°;
Форсунка: 0,019–0,021"
Тиск: 150–180 бар
При нанесенні методом безповітряного нанесення фарбу добре перемішати і пропустити через
фільтр.

Нанесення безповітряним
методом (Airless)

Засіб CapaGrund Universal не підходить для горизонтальних поверхонь з водним навантаженням

Сумісність:
Щоб забезпечити спеціальні характеристики, грунтовка CapaGrund Universal змішується тільки з
повнотоновими і тонувальними фарбами CaparolColor або повнотоновими і
тонувальними фарбами AVA - Amphibolin або з використанням системи ColorExpress. Не
додавати ніяких інших матеріалів.

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 або в грунт. Докладні відомості: див. паспорт
безпеки речовини.

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

Макс. вміст ЛОС за нормами України (2021) - 75 г/л. Макс. вміст ЛОС для даної категорії за
нормами ЄС (кат. A/а): 30 г/л (2010). Цей матеріал мітить < 30 г/л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Дисперсія штучної смоли, пігменти, органічні наповнювачі, вода, аддитиви, консерванти.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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