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Capalac GrundierWeiss
Ізолююча ґрунтовка для дерев'яних будівельних елементів зі
здатністю до дифузії, для зовнішніх робіт, для подальшого
нанесення водорозчинних покриттів або покриттів з вмістом
розчинників.

Опис продукту

Ізолююча/блокуюча ґрунтовка для дерев'яних будівельних елементів, зі здатністю до дифузії для
зовнішніх робіт - від точних за розміром до неточних за розміром деталей - для подальшого
нанесення емалей на основі алкідних смол Capalac або Capadur Color Wetterschutzfarbe.

Сфера застосування

■ швидко сохне
■ чудова покривна здатність
■ добре покриваю краї
■ чудова здатність до дифузії
■ висока здатність до заповнення
■ можна працювати на поверхнях над головою
■ без запаху

Властивості

Алкідна смола з розчинниками без запаху.В’яжуче

Білий: 750 мл, 2,5 л, 10 л
Color Express: 0,950 л, 2,375 л

Упаковка/Розмір тари

Білий.Колірні відтінки

Тонується в системі Color Express (Capalacmix) в багатоколірні відтінки колекції 3D-Collection, а
також у відтінки інших колекцій.
При використанні відтінків зі слабкою покривною здатністю, наприклад, червоного,
помаранчевого, жовтого, рекомендується нанести ґрунтуюче покриття відповідного колірного
тону.
Capalac Grundier Weiß можна отримати в колірному тоні ґрунтувальної системи за допомогою
тонувальної техніки Color Express.

В прохолодному місці, в щільно закритій упаковці.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,2 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Дерев'яні будівельні елементи з покриттям і без покриття. Основи повинні бути чистими, сухими,
зі здатністю до навантажень та без розділяючих речовин. Вологість деревини для точних за
розміром дерев'яних деталей не повинна перевищувати 13%, для обмежено точних і неточних
за розміром елементів - 15%.

Придатні основи

Дерев'яну поверхню відшліфувати у напрямку волокон, ретельно очистити, видалити смолу,
засмолки, видалити гострі краї (див. Інструкцію BFS №18).
Старі покриття: відшліфувати.
Покриття без здатності до навантажень видалити.

Підготовка основи
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Матеріал Capalac Grundier Weiß готовий до нанесення щіткою. Перед застосуванням необхідно
ретельно перемішати і, при необхідності, розбавити за допомогою 5-10% розчинника для
синтетичних смол Kunstharzverdünner або Caparol AF-Verdünner (без запаху).

Метод нанесення

Структура покриття

Основа  Застосу
вання Підготовка основи Просочування Ґрунтування  Проміжне покриття* Фінішне покриття

Дерев'яні елементи без
покриття   

зовнішні
роботи Згідно BFS № 18  Capalac Holz-

Imprägniergrund1)
Capalac
GrundierWeiss

емалі на основі алкідних
смол Capalac
Alkydharzlacke або 
Capadur Color
Wetterschutzfarbe

Capalac /Capacryl Lacke
або
Capadur Color
WetterschutzfarbeСтарі покриття зі

здатністю до
навантажень

зовнішні
роботи  відшліфувати          __ Capalac

Grundier Weiss     __

* На точні за розміром дерев'яні будівельні елементи необхідно наносити подвійне проміжне
покриття відповідно до інструкції BFS№18.

1) потрібно тільки для пошкодженої деревини

бл. 100 мл/м2 на шар.
Величина витрати приблизна, можуть бути відхилення в залежності від типу поверхні. Точну
величину витрати можна визначити тільки при пробному нанесенні на об'єкті.

Витрата

Температура:
Мін. + 5°C для матеріалу, навколишнього середовища та поверхні.

Умови застосування

При 20 °C та відносній вологості повітря 65%:  Поверхня суха від
пилу

Поверхня суха на
дотик

Години 2–3 4–5

Період висихання

При більш низькій температурі і більш високій вологості повітря час висихання збільшується.
При нанесенні фінішного шару емалями Capacyl або Capadur необхідно обов'язково витримати
час висихання 2-3 дні, інакше в ґрунтувальному шарі або дерев'яній поверхні вміст розчинника
буде занадто високим. Це може привести до утворення бульбашок.

Відразу після застосування промити інструменти уайт-спіритом або лаковим бензином.Очищення інструментів

Необхідно перевірити ізолюючу здатність при використанні матеріалу Capalac Grundier Weiß до
нанесення покриття (діє тільки при застосуванні водних фінішних емалей Capacyl і Capadur Color
Wetterschutzfarbe).

Вказівки

Примітки

Займистий. Контакт зі шкірою може викликати сухість і появу тріщин на шкірі. Зберігати в
недоступному для дітей місці. Зберігати ємності щільно закритими в добре провітрюваному
місці. Зберігати далі від джерел загоряння - не курити. Не вдихати пар / аерозоль. Уникати
потрапляння в очі і на шкіру. Не допускати попадання в каналізацію / стічні води і в ґрунт. При
недостатній вентиляції надягати засоби захисту для органів дихання. Застосовувати тільки в
добре провітрюваних приміщеннях. Не викликати блювоту при проковтуванні. Відразу
звернутися в лікаря і показати упаковку або ТІ. Містить 2-бутаноноксим, кобальткарбоксилати.
Може викликати алергічну реакцію.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Утилізувати тільки порожню упаковку. Рідкі матеріали здавати в пункт збору старих фарб і лаків,
затверділі залишки матеріалу утилізувати як будівельні відходи або як побутові відходи.

Утилізація

для даної категорії (кат. А/g): 350 г/л (2010). Даний продукт містить макс. 350 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-GP02Код продукту

Алкідна смола, діоксид титану, силікати, карбонат кальцію, аліфати, добавки.Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

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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