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Capalac AllGrund
Швидковисихаюча універсальна ґрунтовка, яка не містить
ароматичних вуглеводнів, має відмінну адгезію.

Опис продукту

Для швидковисихаючих ґрунтувальних покриттів з гарною адгезією, повноцінним
антикорозійним захистом на металевих і сталевих поверхнях, а також в якості універсальної
ґрунтовки для алюмінієвих, мідних, оцинкованих, дерев'яних поверхонь і поверхонь з твердого
ПВХ.

Сфера застосування

■ повноцінний захист від корозії металевих і сталевих поверхонь (згідно DIN 18363)
■ швидко сохне, вже через 3 години (для білого і світлих тонів) або через 6 годин (для

насичених відтінків) можна покривати поверхню будь-якими масляними лаками Capalac
■ відмінна адгезія на багатьох видах поверхонь
■ хороша атмосферостійкість
■ не містить ароматичних вуглеводнів

Властивості

Спеціальна комбінація синтетичних смол активними антикорозійними пігментами і
розчинниками, що не містять ароматичних вуглеводнів.

В’яжуче

Стандартні відтінки:
125 мл, 375 мл, 750 мл, 2,5 л, 10 л
ColorExpress:
500 мл, 1,0 л, 2,5 л, 10 л

Упаковка/Розмір тари

■ білий приблизно RAL 9010
■ оксидний червоний (Oxidrot) RAL 3009
■ зелений колір резеди (Resedagrün) RAL 6011
■ сріблясто-сірий (Silbergrau) RAL 7001
■ горіхово-коричневий (Nußbraun) RAL 8011
■ чорний RAL 9005
■ інші відтінки тонуються в системі ColorExpress (Capalac mix)

Колірні відтінки

Шовковисто-матоваСтупінь глянцю

У прохолодному місці. Ємності зберігати щільно закритими.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,27- 1,33 г/см3 ,в залежності від колірного тонуТехнічна характеристика

Застосування

Дерево, дерев'яні матеріали, залізо, сталь, цинк, алюміній, мідь, твердий ПВХ і старі покриття,
що володіють здатністю до навантажень. Поверхня повинна бути чистою, сухою, без
розділяючих речовин та володіти здатністю до навантажень. Вологість дерев'яних елементів
точних розмірів не повинна перевищувати 13%, а дерев'яних елементів обмежено точних і
неточних розмірів - 15%.

Придатні основи
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Дерев'яні елементи:
Дерев'яні поверхні відшліфувати в направленні волокон, очистити та видалити компоненти, що
виступають, наприклад, залишки смоли. Обламати гострі краї (детальніше див. інструкцію BFS
№ 18).

Підготовка основи

Залізо, сталь:
Залізні та сталеві поверхні підготовити до нормативного степеню чистоти SA 21/2 (піщано-
струменева обробка) або ST3 (машинний спосіб) згідно DIN EN ISO 12944-4.

Цинк, твердий ПВХ:
Обрабити аміачним розчином з допомогою шліфовального паперу згідно інструкції BFS № 5 та
22.

Алюміній:
Очистити нітророзчинником або фосфорной кислотой с помощью шлифовальной бумаги
согласно BFS № 6.

Мідь:
Підготувати поверхню матеріалом Gescha Multistar в пропорції 1:5 з допомогою шліфувального
паперу.

Старі покриття:
Старі покриття зашліфувати та/або обробити лугом. Старі покриття, що не володіють здатністю
до до навантажень, потрібно видалити.

Перед застосуванням ретельно перемішати і при необхідності розвести розчинником Caparol
AF-Verdünner.

Підготовка матеріалу

Capalac AllGrund можна наносити пензлем, валиком або розпилювачем.Метод нанесення

Вказівки з нанесення розпиленням:

Діаметр форсунки Тиск Розбавлення

Високий тиск 1,5 – 1,8 мм 3-4 бар бл. 10% від об'єму

Низький тиск 1,5 мм 0,2-0,5 бар бл. 10% від об'єму

Безповітряне
нанесення(Airless)

0,011 – 0,013 дюйми 150 бар В'язкість
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Структура покриття

Поверхня Застосування Підготовка
поверхні

Просочування Ґрунтовка Проміжне
покриття

Фінішне покриття

Дерево,
дерев'яні
матеріали

Внутрішні роботи Відшліфувати/
очистити

 -  Capalac AllGrund При необхідності
білий або

кольоровий лак
(Capalac Weiß-

 Buntlacke)

Capalac Weiß- ,
Buntlacke

Дерево Зовнішні роботи BFS № 18 Capalac Holz-
Imprägniergrund

Capalac AllGrund Capalac Weiß-
 Buntlacke

Залізо,
сталь

Внутрішні роботи Видалити іржу/
очистити

 -  Capalac AllGrund При необхідності
білий або

кольоровий лак
(Capalac Weiß- ,

Buntlacke)

Зовнішні роботи Видалити іржу/
очистити

 -  2 слоя Capalac
AllGrund

Capalac Weiß,
Buntlacke

Цинк Внутрішні роботи BFS № 5  -  Capalac AllGrund При необхідності
білий або

кольоровий лак
(Capalac Weiß-

 Buntlacke)

Зовнішні роботи BFS № 5  -  2 шари Capalac
AllGrund

Capalac Weiß-
Buntlacke

Алюміній/
мідь

Внутрішні роботи BFS № 6
Gescha Multistar
1:5 з допомогою
шліфувального

паперу

 -  Capalac AllGrund При необхідності
білий або

кольоровий лак
(Capalac Weiß-

 Buntlacke)

Зовнішні роботи BFS № 6
Gescha Multistar
1:5 з допомогою
шліфувального

паперу

 -  Capalac AllGrund Capalac Weiß-
 Buntlacke

Твердий
ПВХ

Внутрішні/
зовнішні роботи

BFS № 22  -  Capalac AllGrund При необхідності
білий або

кольоровий лак
(Capalac Weiß-

 Buntlacke)

Міцні
старі

покриття1)

Внутрішні/
зовнішні роботи

Відшліфувати - 1) Capalac
AllGrund1)

Capalac Weiß-
 Buntlacke

1) Пошкоджені ділянки старих покриттів обробити в залежності від поверхні.
Увага!: для поверхонь з порошковим або Coll-Coating покриттям, а також для інших критичних
поверхонь перед початком робіт необхідно нанести пробне покриття і перевірити адгезію.
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Витрата
мл/м 2 /шар

Щіткою Валиком Нанесення методом розпилення

Високий тиск Безповітр
яне

розпиленн
я

Низький
тиск

Вертикаль
но

90-100 80-90 120 130 120

Горизонтал
ьно

110 110 170 170 160

Витрата

Значення витрати є приблизними, вони можуть відрізнятися в залежності від властивостей
поверхні. Точні норми витрат визначаються тільки за допомогою попереднього пробного
нанесення.

Мінімальна температура нанесення:
Температура матеріалу, навколишнього повітря і поверхні не менше 5°С (сприятливі умови від
10 до 25°С), відносна вологість повітря ≤ 80%.

Умови застосування

При 20° С та відносній
вологості повітря 65%*

Суха від пилу Суха на дотик Нанесення наступного
шару

Години 0,75 3-6** Приблизно 3 (білий та
світлі відтінки)

Приблизно 6** (насичені
відтінки)

Період висихання

*При більш низькій температурі, вищій відносній вологості повітря і великій товщині шару час
висихання збільшується.
**Стандартний білий колір і отримані на основі білого світлі тони придатні для нанесення
наступного покриття алкідними лаками приблизно через 3 години, а насичені відтінки на
прозорій основі - приблизно через 6 годин. Для подальшого покриття водорозчинними лаками
потрібен час висихання не менше 12 годин.

Відразу після застосування замінником скипидару.Очищення інструментів

Примітки

■ Продукт займистий.
■ Повторний контакт може привести до сухості і утворення тріщин на шкірі.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Щільно закриті ємності зберігати в добре провітрюваному місці.
■ Тримати подалі від джерел займання - не курити. Не вдихати пар / аерозоль.
■ Уникати потрапляння в очі і на шкіру.
■ Не допускати попадання в каналізацію / стічні води або в грунт.
■ При недостатній вентиляції використовувати респіратор.
■ Застосовувати тільки в добре провітрюваних областях.
■ При попаданні в шлунок не викликати блювоту. Відразу ж звернутися до лікаря і показати

йому упаковку або етикетку.
■ Містить 2 - бутаноноксим. Може викликати алергічні реакції.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

На повторну переробку здавати тільки очищені від залишків матеріалу ємності. Ємності із
залишками матеріалу здавати в пункти утилізації старих лакофарбових матеріалів.

Утилізація

Для категорії продуктів (категорія А/i): 500 г/л (2010).
Даний продукт містить макс. 500 г/л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

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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