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Capalac 2K-EP-Haftgrund
Двокомпонентна епоксидна адгезійна грунтовка для
критичних поверхонь і захисту від корозії заліза і сталі. Для
зовнішніх і внутрішніх робіт.

Опис продукту

Адгезійна ґрунтовка для твердих, невбираючих поверхонь, таких як поверхні на основі
меламінових смол, твердий ПВХ, порошкові покриття, старі 2-компонентні покриття, алюміній
(не підходить для анодованого алюмінію), листовий цинк, оцинкована гарячим способом сталь,
а також для багатьох інших поверхонь після попереднього випробування на адгезію.
Захист від корозії для залізних і сталевих елементів. Не застосовується для покриття дахів.

Сфера застосування

■ високий ступінь адгезії
■ чудовий захист від корозії
■ універсально перефарбовується

Властивості

Двокомпонентна епоксидна смола з антикорозійними пігментами. Містить розчинник.В’яжуче

Металева комбі-ємність 1 кг, 10 кг
Балончик 400 мл

Упаковка/Розмір тари

Комбі-ємність:
Приблизно RAL 7035 світло-сірий 

Колірні відтінки

Балончик-аерозоль:
Бежево-сірий

МатоваСтупінь глянцю

У прохолодному місці, ємності зберігати щільно закритими. Балончики зберігати з закритими
ковпачками.

Зберігання

■ Щільність:Щільність комбі-ємність: бл. 1,6 г/см3 

аерозольний балончик: бл. 0,7 г/см3 
Технічна характеристика

Застосування

Поверхні на основі меламінових смол, твердий ПВХ, порошкові покриття *, старі 2-компонентні
покриття, що володіють здатністю до навантажень, залізо, сталь, алюміній (НЕ анодований!),
Листовий цинк, оцинкована гарячим способом сталь, а також багато інших поверхонь після
попереднього випробування на адгезію.
* У зв'язку з різноманітністю формул порошкових покриттів рекомендується попередньо
провести перевірку адгезії.

Придатні основи
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Поверхня повинна бути сухою, чистою, міцною, без речовин, що здатні і володіти здатністю до
навантажень.

Поверхні на основі меламінових смол:
Шліфувати, очистити.

Підготовка основи

Твердий ПВХ:
Обробити аміачним розчином згідно з інструкцією BFS № 22.

Порошкові покриття:
Шліфувати, очистити.

Міцні старі двокомпонентні покриття:
Шліфувати, очистити.

Листовий цинк і оцинкована гарячим способом сталь:
Обробити аміачним розчином або методом піскоструменевої обробки згідно з інструкцією BFS
№5.

Алюміній:
Зашліфувати за допомогою шліфувального паперу і обробити нітророзчинником або очистити
фосфорною кислотою згідно з пам'яткою BFS № 6.

Залізо та сталь:
Очистити від корозії піскоструменевою обробкою до ступеня чистоти SA 21/2 згідно DIN EN ISO
12944, частина 4.

Основна маса: затверджувач = 9:1Пропорції при змішуванні

Capalac 2K-EP-Haftgrund наноситься пензлем, валиком або фарборозпилювачем. Додати
затверджувач до основної маси. Інтенсивно перемішати мішалкоюна повільних обертах (макс.
400 об /хв.). Перелити в іншу ємність і ще раз ретельно перемішати до отримання однорідного
кольору без смуг.
Температура обох компонентів матеріалу повинна становити 15 - 20 ° С.
При нанесенні пензлем або валиком розбавляти. Для нанесення фарбопультом розбавити до
потрібної консистенції продуктом Disboxid 419 Verdünner. Щоб уникнути проблем з адгезією між
шарами матеріалу наступні шари наносити через 16 годин, але не пізніше, ніж через 24 години.
Якщо час очікування перевищує 24 години, необхідно зашліфувати поверхню Capalac 2K-EP-
Haftgrund.
Робота з аерозольним балончиком:
Перед активацією балончика добре струсити його протягом як мінімум 2 хвилин. При цьому
повинен бути чутний стукіт металевих кульок, що знаходяться всередині. Для активації
балончика необхідно витягти знаходиться в ковпачку червону кнопку і натиснути на штифт на дні
балончика. Потім поставити балончик вниз головою з опорою на червоний ковпачок на тверду
поверхню. При цьому червона кнопка з кулькою натискається до упору.
Увага: після активації балончик необхідно знову добре струснути протягом як мінімум 2 хвилин
для рівномірного розподілу затверджувача.
Нанесення проводиться на відстані 20-30 см від поверхні. Рівномірно покрити поверхню тонким
шаром, рухом хрест-навхрест. Після висихання такі шари наносити через 16 годин, але не
пізніше, ніж через 24 години. Якщо час очікування перевищує 24 години, необхідно зашліфувати
поверхню, покриту ґрунтовкою Capalac 2K-EP-Haftgrund.

Метод нанесення
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Поверхня Застосування Підготовка
поверхні

Грунтування Проміжне
покриття

Фінішне
покриття

Поверхні на
основі

меламінових
смол

Внутрішні
поверхні

Зашліфувати Capalac 2K-EP-
Haftgrund

Білий або
кольоровий лак

Capalac или
Capacryl

Білий або
кольоровий лак

Capalac или
Capacryl

Твердий ПВХ внутрішні /
зовнішні
поверхні

BFS № 22

Порошкові
покриття

внутрішні /
зовнішні
поверхні

шліфувати/
очистити

Листовий
цинк, оцинкова

на гарячим
способом сталь

внутрішні /
зовнішні
поверхні

BFS № 5

Залізо, сталь внутрішні /
зовнішні
поверхні

SA 21/2, DIN EN
ISO 12944,

часть 4

Алюміній внутрішні /
зовнішні
поверхні

BFS № 6

Міцні старі 2-
компонентні

покриття

внутрішні /
зовнішні
поверхні

Шліфувати,
очистити

Структура покриття

бл. 120 - 170 г/м2

При розпилюванні витрата збільшується приблизно на 30%.
Аерозольний балончик: бл. 1,5 м2/1 балончик.
Норма витрати є орієнтовною, так як вона варіюється в залежності від поверхні, товщини шару і
відстані, з якого виробляється розпорошення.

Витрата

Комбі-ємність:
Приблизно 8 годин при температурі 20 ° С. При більш високій температурі час життєздатності
зменшується, при більш низькій - збільшується.

Балончик-аерозоль:
Близько 4 днів при температурі 20 ° С. При більш високій температурі час життєздатності
зменшується, при більш низькій - збільшується.

При тривалих перервах в роботі протягом періоду життєздатності необхідно спорожнити клапан
сопла. Перевернути балончик і натиснути на клапан сопла, щоб запобігти витоку матеріалу.

Тривалість обробки

Температура матеріалу, навколишнього повітря і поверхні:
Не менш 8 ° С, максимальна 30 ° С
Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%. Слід враховувати температуру точки
роси.

Умови застосування

Поверхня абсолютно суха приблизно через 40 хв. (При нанесенні з балончика: через 10 хвилин).
Наносити наступне покриття з того ж матеріалу або з криючого лаку можна не раніше, ніж через
16, але не пізніше, ніж через 24 години. Якщо покриття наноситься пізніше, ніж через 24 години,
рекомендується відшліфувати поверхню.
Вказані значення є орієнтовними при температурі 20 ° С і відносній вологості повітря 60%. При
більш високій температурі, наприклад, під дією сонячних променів, час висихання значно
скорочується. Тому необхідно відповідно раніше наносити фінішне покриття або попередньо
відшліфувати загрунтовану поверхню.

Період висихання

Відразу після застосування засобом Disboxid 419 Verdünner.Очищення інструментів
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Примітки

Продукт призначений тільки для промислового застосування.

Основна маса:

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

■ Продукт займистий.
■ Подразнює очі і шкіру. При попаданні на шкіру можлива її сенсибілізація. При попаданні в очі

відразу ж ретельно промити водою і проконсультуватися з лікарем. При попаданні на шкіру
відразу ж змити великою кількістю води з милом.

■ Продукт отруйний для водних організмів, може надавати тривалий шкідливий вплив на
водойми.

■ Тримати подалі від джерел займання - не курити.
■ Не вдихати пар / аерозоль. Уникати попадання на шкіру.
■ Не допускати попадання в каналізацію / стічні води і в грунт.
■ Під час роботи використовувати спеціальні захисні рукавички і захисні окуляри / захисну

маску.
■ При недостатній вентиляції використовувати респіратор.
■ Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.
■ До складу продукту входять сполуки, які містять епоксид.
■ Необхідно дотримуватися вказівок виробника (в паспорті безпеки).

Затверджувач:

■ Продукт займистий.
■ При попаданні на шкіру можлива її сенсибілізація. Уникати потрапляння в очі і на шкіру. 
■ 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. 
■ Не допускати попадання в каналізацію / стічні води і в грунт.
■ При недостатній вентиляції використовувати респіратор.
■ Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.

Аерозольний балончик:

■ Легкозаймистий.
■ Подразнює.
■ Містить етилендіамін.
■ Може викликати алергічні реакції.
■ Подразнює очі
■ При використанні можливе утворення вибухонебезпечних / легкозаймистих сумішей пара і

повітря.
■ Пари можуть викликати сонливість і затьмарення свідомості.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Застосовувати тільки в добре провітрюваних областях.
■ Під час і після використання забезпечити постійний приплив свіжого повітря.
■ Не вдихати аерозоль.
■ При недостатній вентиляції використовувати респіратор.
■ При попаданні в шлунок відразу ж звернутися до лікаря і показати йому упаковку або

етикетку.

Увага: Ємність знаходиться під тиском. Зберігати при сонячних променів і від температури вище
50°С. Навіть після використання не відкривати ємність силою і не підпалювати її. Не розпиляти
поблизу відкритого вогню або розпечених предметів. Тримати подалі від джерел займання - не
курити. Без достатньої вентиляції можливе утворення вибухонебезпечних сумішей. Зберігати
ємності в добре провітрюваному місці.

Заходи при нещасних випадках:

■ При вдиханні утворюється при розпилюванні туману забезпечити приплив свіжого повітря.
■ При попаданні в очі промити великою кількістю води.
■ При попаданні на шкіру змити залишки лаку водою з милом.

На повторну переробку здавати тільки очищені від залишків матеріалу ємності. Рідкі матеріали
можна утилізувати, як відходи фарби, що містять органічні розчинники або інші небезпечні
речовини. Навіть порожні ємності не можна поводитись як із побутовим сміттям. Їх необхідно
здавати на місцеві пункти збору спеціальних відходів або передавати партнерському
підприємству, яке займається утилізацією.

Утилізація

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

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС
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Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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