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Capadur GreyExpress
Двокомпонентний просочувальний каталізатор для
прискорення природного посіріння деревини, для зовнішніх
поверхонь нових дерев'яних елементів.

Опис продукту

За рахунок реакції матеріалу Capadur GreyExpress з вологою і киснем відбувається прискорене
посіріння нових дерев'яних фасадів, парканів та інших, неточних за розміром, дерев'яних
елементів. Природний посірілий зовнішній вигляд деревини під впливом атмосферних умов
завдяки матеріалу Capadur GreyExpress з'являється в прискореному темпі і на фасадних
ділянках, захищених від сонця, наприклад, з нижньої сторони даху або на віконних відкосах. Це
дозволяє раніше отримати рівномірне посіріння поверхні. Як правило, процес повинен бути
завершений протягом 12 тижнів, однак в окремих випадках може знадобитися більш тривалий
час. Якщо при дуже сухій погоді через два тижні ще непомітний достатній ефект, необхідно
рівномірно змочити дерев'яну поверхню водою. Навколишні ділянки поруч з дерев'яною
поверхнею, що обробляється, необхідно ретельно закрити.
Матеріал застосовується тільки для зовнішніх поверхонь! Не підходить для дерев'яних
поверхонь, що знаходяться в тривалому контакті з ґрунтом і водою.
Продукт призначений тільки для промислового застосування.

Сфера застосування

■ Природний сріблясто-сірий зовнішній вигляд дерев'яної поверхні.
■ Двокомпонентний каталізатор-просочення.
■ Володіє водовідштовхувальними властивостями.
■ Містить розчинники.
■ Відповідає директиві за змістом летючих органічних речовин ЛОС (2010).

Властивості

Комбінована жерстяна ємність 1 л та 3 лУпаковка/Розмір тари

Гарантійний термін зберігання в оригінальній та щільно закритій упаковці 24 місяці, в сухому,
прохолодному місці, але не на морозі.

Зберігання

■ Щільність: бл. 0,95 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Неточні за розміром дерев'яні будівельні елементи. Оптимальне посіріння досягається на світлій
деревині хвойних порід. На темній деревині і деревині листяних порід необхідно провести
попередні випробування на перевірку придатності.

Придатні основи

■ Поверхня повинна бути чистою, без розділяючих речовин, володіти здатністю до
навантажень.

■ Вологість дерева не повинна перевищувати 18%.
■ Необхідно дотримуватися принципів конструктивного захисту дерев'яних поверхонь. Це є

передумовою для тривалого захисту деревини з покриттям або без нього.
■ Не підходить для дерев'яних матеріалів у формі плит, наприклад, для масивних дерев'яних

плит, фанерних плит, деревостружкових плит або деревоволокнистих плит.

Вказівки по догляду за дерев'яними елементами з покриттям:
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Capadur GreyExpress є не захисним покриттям від атмосферних впливів і вологи, а
каталізатором, який пришвидшує природне посіріння дерев'яної поверхні.
Поверхні, покриті матеріалом Capadur GreyExpress, не є поверхнями з покриттям, тобто вони
розглядаються як натуральна деревина. Тривалий захист натуральних дерев'яних елементів без
покриття забезпечується лише за рахунок правильного виконання всієї дерев'яної конструкції.

Нові дерев'яні деталіПідготовка основи

Почистити дерев'яну поверхню. Поверхня повинна бути чистою і речовин, що здатні, що
перешкоджають обробці поверхні. Видалити смолу. 

Компоненти А та В Capadur GreyExpress необхідно ретельно змішати один з одним і наносити
без розведення. Термін використання суміші до початку кристалізації приблизно 1 тиждень.
Змішаний матеріал нанести один раз рівномірно за допомогою кисті або щітки. Розпилення
можливе тільки в закритих приміщеннях!

Підготовка матеріалу

Компонент А: 100 мас. долей
Компонент В:5 мас. долей

Пропорції при змішуванні

Обробка поверхні:Структура покриття

Поверхня Застосування Підготовка поверхні Просочування

Світла деревина
хвойних порід, для
темної деревини

провести попередні
випробування

тільки зовнішні поверхні Див. вище і вказівки
пам'ятки BFS № 18

Capadur GreyExpress

бл. 70 мл/м2Витрата

На витрату впливають властивості дерев'яної поверхні (шорсткість, вбираюча здатність і т.п.).
Точна величина витрат визначається при пробному нанесенні на об'єкті.

Температура матеріалу, циркуляційного повітря і поверхні:
мінімум 7о С.

Умови застосування

При температурі + 20°C і відносній вологості повітря 65% поверхню міцна на дотик через 1
годину.
При зниженій температурі і підвищеній вологості повітря або при недостатньому повітрообміні
(наприклад, через щільне укладання будівельних елементів) потрібно розраховувати на
збільшення часу висихання.

Період висихання

Відразу після застосування уайт спіритом або лаковим бензином.Очищення інструментів

Примітки

Продукт призначений тільки для промислового застосування.
Компонент А:
Шкідливий для здоров'я: при ковтанні може викликати пошкодження легенів. Повторний контакт
з продуктом може привести до сухості шкіри і утворення тріщин. Зберігати в недоступному для
дітей місці. Зберігати ємності щільно закритими в добре провітрюваному місці. Тримати подалі
від джерел займання. Не курити. Не вдихати пари / аерозоль. Уникати потрапляння в очі і на
шкіру. Не допускати попадання в каналізацію / стічні води і в ґрунт. Застосовувати тільки в
добре провітрюваних приміщеннях. При недостатній вентиляції використовувати індивідуальні
засоби захисту для органів дихання. У разі ковтання не викликати блювоту. Відразу звернутися
до лікаря і показати упаковку або етикетку.

Компонент В:
Шкідливий для здоров'я: при ковтанні може викликати пошкодження легенів. Повторний контакт
зі продуктом може привести до сухості шкіри і утворення тріщин. Викликає подразнення шкіри.
Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати ємності щільно закритими в добре
провітрюваному місці. Тримати подалі від джерел займання. Не курити. Не вдихати пари /
аерозоль. Уникати попадання на шкіру. Не допускати попадання в каналізацію / стічні води і в
ґрунт. Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях. У разі ковтання не викликати
блювоту. Відразу звернутися до лікаря і показати упаковку або етикетку.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Для утилізації тільки порожні ємності. Упаковку з залишками продукту здавати в пункт збору
старих лаків.

Утилізація

Для категорії продуктів (кат. А/h): 750 г/л (2010).
Цей продукт містить макс. 750 г/л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Див. паспорт безпеки.Детальні вказівки
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