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Capadecor® DecoGrund
Capadecor® DecoGrund для нанесення декоративних лазурних
та структурних внутрішніх покриттів.

Опис продукту

Capadecor® DecoGrund - це біла пігментована спеціальна ґрунтуюча фарба для декоративних
лазурних, структурних шпатлювальних внутрішніх покриттів. Підходить також для застосування в
якості матеріалу, що покращує адгезію перед нанесенням фінішного покриття на основі
дисперсії синтетичного матеріалу або на силікатній основі, а також в якості шорсткого
ґрунтувального покриття перед наклеюванням шпалер будь-якого типу на гладкі,
слабковбираючі поверхні.

Сфера застосування

■ легко наноситься, розбавляється водою, екологічно безпечний, зі слабким запахом
■ висока адгезія з поверхнею
■ хороша покривна здатність
■ покриття ґрунтовки для подальшого нанесення декоративних покриттів

Властивості

Модифікована дисперсія синтетичного матеріалу згідно DIN 55945.В’яжуче

■ Стандартна упаковка:
2,5 л

Упаковка/Розмір тари

Білий

DecoGrund тонується макс. 25 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben або AVA – AmphiColor
Vollton- und Abtönfarben.

DecoGrund тонується за допомогою комп'ютерного обладнання ColorExpress System в усі
традиційні колекції колірних відтінків до коефіцієнта яскравості 70.

Колірні відтінки

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,7 г/см3

■ Паропроникність (показник sd): sd- величина 0,03 м (при тонуванні можливі
відхилення від зазначених технічних характеристик)

Технічна характеристика

■ Capadecor® DecoLasur Glänzend
■ Capadecor® DecoLasur Matt
■ Capadecor® ArteLasur
■ Capadecor® ArteLasur Color
■ Capadecor® VarioFloc

Додаткові продукти
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Застосування

Основи повинні бути чистими, сухими, без розділяючих речовин. Необхідно дотримуватися
положень Порядку підряду на надання будівельних послуг VOB, частина C, DIN 18363, розділ 3.

Придатні основи

Інформацію, що стосується придатності різних поверхонь і їх попередньої підготовки див. в
нашій Технічній інформації Nr. 650 "Поверхні їх попередня обробка".

Підготовка основи

Тонкі шари гіпсової шпаклівки перед нанесенням ґрунтовки Capadecor DecoGrund слід покрити
матеріалом СapaSol LF.

Матеріал Capadecor® DecoGrund можна розбавляти водою макс. на 10%. Більш сильне
розбавлення негативно впливає на покривну здатність, а також на технологічні властивості
продукту.

Розбавлення

Capadecor® DecoGrund після відповідного розбавлення можна наносити щіткою або валиком.
При подальшому нанесенні лазурного або шпатлювального покриття шар DecoGrund при
нанесенні валиком слід протерти або озашпатлювати щіткою.

Структура покриття

На гладкій поверхні 150–200 мл/м2. На шорсткій поверхні витрата відповідно збільшується.
Точна витрата визначається при пробному нанесенні на об'єкті.

Витрата

Температура при нанесенні покриття:
+8 °C для матеріалу, поверхні та повітря.

Умови застосування

При +20 °C та відносній вологості повітря 65 % можна проводити подальшу обробку через 12
годин. При більш низькій температурі повітря час висихання збільшується.

Період висихання

Capadecor® DecoGrund можна наносити валиком (із середнім ворсом 14-16 мм), пензлем,
щіткою або розпилювачем.

Інструменти

Відразу після застосування промити інструменти водою.Очищення інструментів

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихати туман при розпиленні. Забезпечити
ретельну вентиляцію при нанесенні та висиханні. Не їсти, не пити, не курити під час роботи з
фарбою. При потраплянні в очі і на шкіру відразу ретельно промити водою. Не допускати
потрапляння в каналізацію, стічні води і в ґрунт.
Робочі інструменти відразу після застосування промити водою з милом. Дотичні поверхні
ретельно накрити плівкою або брезентом. Бризки матеріалу на лакованих, скляних, керамічних,
металевих поверхнях, поверхнях з природного каменю відразу змити.
Щоб отримати додаткові відомості див. паспорт безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Віддавати в утилізацію тільки порожню упаковку. Рідкі залишки продукту можна утилізувати як
залишки фарб на водній основі, засохлі залишки - як будівельні відходи або як побутове сміття.

Утилізація

для категорії продуктів (кaт. A/a): 30 г/л (2010). Даний продукт містить менше < 1 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-GP01Код продукту

Поліакрилатна смола, діоксид титану, карбонат кальцію, силікати, вода, добавки, консерванти.Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст
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