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Capacryl Airless-Füller
Високонаповнена ґрунт-емаль та шпаклівка для внутрішніх
робіт.

Опис продукту

Високонаповнена ґрунт-емаль, що підходить для безповітряного розпилення в приміщеннях на
заґрунтовані поверхні перед нанесенням емалей на водній основі, наприклад Capacryl
Airlesslack-Satin та Capacryl PU-Satin / PU-Gloss

Сфера застосування

■ високонаповнена
■ чудова покривна здатність
■ товщина шару нанесення до 500 мкм
■ дуже легко шліфується
■ дуже добре підходить для безповітряного розпилення (Airless)
■ високий ступінь білизни
■ створює товстий висохлий шар
■ без свинцю і хроматів

Властивості

Дисперсія синтетичної смолиВ’яжуче

5 лУпаковка/Розмір тари

БілийКолірні відтінки

МатовийСтупінь глянцю

Зберігати в оригінальній щільно закупореній упаковці в прохолодному захищеному від морозу
місці.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1.3 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Для заґрунтованих дерев'яних та металевих поверхонь точних розмірів, а також міцних старих
покриттів всередині приміщень, заґрунтованих за допомогою Capacryl Haftprimer.

Придатні основи

Відшліфувати та очистити.Підготовка основи

Перед використанням ретельно перемішати. Для нанесення розпиленням, при необхідності,
можна розбавити макс. 5% звичайною питною (водопровідною) водою.

Підготовка матеріалу
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Рекомендації щодо нанесення методом розпилення:Метод нанесення

Діаметр сопла Тиск Розбавлення

Безповітряне
(Airless) 0.010-0.012 дюймів 180 - 200 бар В готовому вигляді. При необхідності

макс. 5% звичайної водопровідної води

Зауваження: розбавлення призводить до зниження в'язкості і зменшення покривної здатності.

Для нанесення розпиленням можна розбавити макс. 5% звичайною питною (водопровідною)
водою.

Розбавлення

Товщина мокрого шару: макс 500мкмТовщина шару

Структура покриття

Поверхня Застос
ування

Підготовка поверхні Грунтовочный слой Проміжне
покриття

Проміжний шар Фінішне покриття

Дерево, продукти
деревообробки

Внутрі
шнє

шліфування/
очищення Capacryl Holz-IsoGrund

Capacryl
Airless-Füller
(Filler)

У разі необхідності:
Capacryl Airlesslack-Satin
або Capacryl PU-Satin/PU-
Gloss

Capacryl Airlesslack-Satin
або Capacryl
PU-Satin/PU-Gloss

Залізо, сталь Внутрі
шнє

видалити іржу/
очистити

Capalac AllGrund

Цинк, оцинковані
поверхні

Внутрі
шнє

BFS №5 Capacryl Haftprimer

Алюміній Внутрі
шнє

BFS №6 Capacryl Haftprimer

Твердий ПВХ Внутрі
шнє

BFS №22 Capacryl Haftprimer

Міцні старі покриття1) Внутрі
шнє

злегка очистити/
обробити слабким
лужним розчином

Capacryl Haftprimer1)

1) Підготовку та ґрунтування пошкоджених ділянок проводити в залежності від стану основи.
Примітка: Для порошкових та інших критичних поверхонь попередньо необхідно перевірити адгезію.

Прибл. 220 мл/м2 при 200 мкм товщини мокрого шару.Витрата

Витрата є приблизним значенням і може змінюватися в залежності від стану поверхні.
Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення.

Температура при нанесенні та висиханні:
Мін. +10°C  для продукту, основи та повітря.

Умови застосування

При 20°C та 65% вологості повітря
Суха "від пилу" Можна

наносити
наступний шар

Час висихання1) бл. 45 хвилин при 200 мкм товщини мокрого
шару2) бл. 6 годин

Період висихання

1) При більш низьких температурах і більш високій вологості повітря час сушіння збільшується. 
2) Більш висока товщина мокрого шару збільшує час висихання.

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів
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Примітки

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Використовувати захисні рукавички.
■ При потраплянні в очі або на шкіру, негайно ретельно промийте їх водою.
■ Забезпечити хорошу вентиляцію під час нанесення і після. Не вдихати аерозоль.
■ Не допускати потрапляння продукту в каналізацію, водойми або ґрунт.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Додаткова інформація: див. паспорт безпеки (MSDS).

Містить: 1,2-бензотиазол-3 (2H) -one. Може викликати алергічні реакції.

Продукти й матеріали пов'язані з його упаковкою утилізувати в суворій відповідності до вимог
місцевого законодавства.
Рідкі матеріали необхідно здавати в пункти прийому старих лакофарбових матеріалів.
Тару і висохлі залишки матеріалу утилізувати, як побутове або будівельне сміття.

Утилізація

для категорії продукту (category A/d): макс 130 г/л (2010). Даний продукт містить 130 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-LW01 (Germany)Код продукту

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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