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Capacryl Holz-IsoGrund
Водорозчинна ґрунтувальна фарба для катіонної ізоляції проти
водорозчинних компонентів дерева, що надають деревині
буре забарвлення, для внутрішнього і зовнішнього
застосування.

Опис продукту

Для ізолюючого ґрунтувального покриття для дерева і дерев'яних деталей від водорозчинних
компонентів дерева, що надають буре забарвлення деревині з подальшим покриттям
матеріалами Capacryl, Capalac і Capadur Wetterschutzfarbe NQG.

Сфера застосування

■ водорозчинна
■ екологічна
■ катіонна ізолююча дія проти водорозчинних компонентів деревини, що надають буре

забарвлення
■ висока адгезія до наступних покриттів
■ здатністю до дифузії
■ підходить для дитячих іграшок згідно до DIN EN 71-3

Властивості

Акрилова дисперсія.В’яжуче

750 мл, 2,5 л, 10 лУпаковка/Розмір тари

БілийКолірні відтінки

В прохолодному місці, але не на морозі.
Оригінальна закрита упаковка може зберігатись 12 місяців.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,2 г/см3Технічна характеристика

внутр 1 внутр 2 внутр 3 зовніш 1 зовніш 2

+ + + + +

(–) не придитна / (○) умовно придатна / (+) придатна

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Дерев'яні будівельні деталі, де є загроза бурого забарвлення дерева, повинні бути попередньо
покриті водорозчинним акриловим покриттям.
Основа повинна бути чистою, сухою і вільною від забруднень і речовин, із здатністю до
навантажень.
Вологість дерева будівельних деталей зі стійкою та стандартною формою не повинна
перевищувати 13% і деталей з нестійкою формою не більше 15%.
Дотримуйтеся правил обробки і захисту дерев'яних деталей. Вони є умовою тривалого терміну
захисту дерев'яних конструкцій.

Придатні основи

Зашліфувати дерев'яну поверхню в напрямку волокон, ґрунтовно очистити від смоли.Підготовка основи
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Вказівки по розпиленню:Метод нанесення

Діаметр сопла Тиск Розбавлення

Airless 0,011–0,015 100–130 бар готова до
розпилення

Структура покриття

Основа Застосу
вання

Підготовка
основи

Просочування Ґрунтувальне
покриття

Проміжне покриття Фінішне покриття

дерев'яні деталі з
нестабільною
формою

зовнішнє BFS №18 Capacryl
Holzschutz-Grund

Capacryl
Holz-IsoGrund1) Capadur Color Wetterschutzfarbe Capadur Color Wetterschutzfarbe

Дерев'яні деталі зі
стабільною
формою

зовнішнє BFS Nr. 18 Capacryl
Holzschutz-Grund

Capacryl
Holz-IsoGrund1)

Capacryl PU-Vorlack*
або Capacryl PU-Gloss/PU-Satin Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

Дерев'яні
будівельні деталі

внутріш
нє

відшліфувати/
очистити – Capacryl

Holz-IsoGrund1)
в  разі необхідності
Capacryl PU-Vorlack Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

* На будівельних дерев'яних деталях, що тримають форму, згідно Технічної інформації №18 рекомендується подвійне покриття.
1) На дерев'яних конструкціях з водорозчинним компонентом, що надає буре забарвлення деревині, завжди потрібно застосовувати Capacryl Holz-
IsoGrund, в місцях розташування задирок рекомендується подвійне покриття 

Нанесення:

Capacryl Holz IsoGrund можна наносити щіткою, валиком або розпилювачем. Перед нанесенням
добре перемішати і при необхідності розвести на 5% водою. При дерев'яних конструкціях з
компонентом, що надає буре забарвлення деревині, при застосуванні матеріалу Capacryl Holz-
IsoGrund, може виникнути фарбування. Воно буде катіонно пов'язано з допомогою ізолюючої
плівки. Це важливо, тому що слід витримати необхідний час висихання бл. 12 годин до
наступного нанесення покриття.
При дерев'яних конструкціях, що містять багато компоненту, що забарвлє дерево в бурий колір,
рекомендується подвійний шар ґрунтування Capacryl Holz-IsoGrund.

бл. 100–130 мл/м2/на шар.
Витрата це відносна величина, що залежить від типу і стану основи. Точну витрату можна
дізнатися при нанесенні пробного покриття.

Витрата

Температура матеріалу, повітря та основи:
мін. 8 °C

Умови застосування

При 20°C та 65% відносній вологості
повітря

суха поверхня готова до
наступного
нанесення

повністю суха
поерхня

години 1–2 12 48

Період висихання

При більш низькій температурі і високій вологості повітря час висихання збільшується.

Після нанесення промити водою.Очищення інструментів

Примітки

Токсичний для водних організмів при тривалому контакті.
Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі потрапляння в очі, негайно промити водою і
звернутися до лікаря. Після контакту зі шкірою, негайно промити великою кількістю мила і води.
Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або на землю.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Тільки повністю порожні контейнери можуть бути утілізовані. Рідкі залишки можуть бути
утилізовані як відходи фарб на водній основі, а сухі залишки матеріалу можуть бути утилізовані
як затверділі фарби або як побутове сміття.

Утилізація

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

M-LW01Код продукту

Містить:
Поліакрилат, алкідна смола, діоксид титану, оксид цинку, карбонат кальцію, силікати, вода,
гліколеві ефіри, гліколі, добавки, консерванти (метил / бензізотіазолінон).

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Див. паспорт безпеки.Детальні вказівки

Тел.:+38 044 379 06 91Центр обслуговування клієнтів
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