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Dupa-Putzfestiger
Ґрунтувальний засіб без кольору і запаху, містить розчинник,
для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Опис продукту

Спеціальний високоякісний безбарвний ґрунтувальний засіб для внутрішніх і фасадних
поверхонь, для попередньої та фінішноїобробки пористих штукатурних і бетонних поверхонь, з
яких може осипатися пісок, та для основ, з яких механічним способом видалено стару фарбу.
Міцні старі фарби, з яких осипається крейда, закріплюються на поверхні покриття. Старі неміцні
фарби розчиняються за допомогою Dupa-Putzfestiger, після чого їх можна зняти. Також можна
використовувати на комбінованих теплоізоляційних системах на основі полістиролу, а також
полістирольних штукатурках.

Сфера застосування

■ без запаху
■ з фіксацією основ, з яких осипається крейда або пісок
■ придатний для теплоізоляційних систем та полістирольних штукатурок

Властивості

Полімерна смола, розчинена органічними розчинниками.В’яжуче

2,5 л, 10 лУпаковка/Розмір тари

прозорийКолірні відтінки

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: ~ 1,0 г/см3Технічна характеристика
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Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Поверхні повинні бути очищені від забруднень, сухими і не містити розділяючих речовин.
Правила проведення будівельно-підрядних робіт (ПБР), Розділ С, стандарт DIN 18363, абз. 3.
Відносно придатності різних поверхонь для обробки і необхідності їхньої попередньої підготовки
слід враховувати нашу Технічну інформацію № 650 «Поверхні та їх попередня підготовка».

Підготовка основи

Наносити за допомогою стійких до розчинників інструментів і ретельно втираючи продукт в
основу.

Метод нанесення
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За потреби розбавити до 10 % Caparol AF-Verdünner.Розбавлення

Наносити на основи з нормальною або слабкою поглинаючою здатністю нерозбавленим, з
високою поглинальною здатністю – нанести двома шарами «мокрим по мокрому». Ретельно
наносити за допомогою інструментів, які стійкі до розчинників. Запобігайте утворенню закритої,
блискучої плівки на поверхні.

Структура покриття

Залежно від поглинальної здатності основи приблизна витрата складатиме 150-300 мл/м². Точну
витрату можна визначити за допомогою тестовго нанесення на об’єкті.

Витрата

Також можна наносити в морозну погоду, якщо основа є сухою та очищеною від льоду.Умови застосування

За температури +20°C і відносної вологості повітря 65% з поверхнею можна знову працювати
через 12 годин. За нижчої температури повітря чи на стіні відповідно слід витримувати більше
часу для висихання, до кількох днів.

Період висихання

Ретельно наносити за допомогою інструментів, які стійкі до розчинників, або методом
розпилювання придатними безповітряними пристроями. Не використовуйте розпилювачі, що
працюють під високим тиском.

Інструменти

Кут розпилювання: 60°
Форсунка: 0,029"
Тиск при розпилюванні: 50-60 бар
Після використання очиститиробочі інструменти за допомогою нітророзчинника або засобу для
очищення інструментів.

Нанесення безповітряним
методом (Airless)

Dupa-Putzfestiger не можна змішувати з іншими речовинами.Вказівки

Примітки

Рідина та пара – вогненебезпечні. Може бути причиною смерті у випадку потрапляння в
дихальні шляхи. Імовірно може нашкодити вагітной жінці та її плоду. Шкідливо для водних
організмів, має довготривалий ефект. Отримайте спеціальні вказівки щодо використання, перш
ніж розпочати роботу. Тримайте засіб подалі від жару, гарячих поверхонь, іскор, відкритого
полум’я та інших джерел вогню. Не паліть. Застосовувати тільки на свіжому повітрі або в добре
провітрюваних приміщеннях. Завжди надягайте захисні рукавички/одяг/засоби для захисту
очей та обличчя. У випадку проковтування одразу зверніться до лікаря, НЕ викликайте
блювання. Повторний вплив може призвести до ламкості і тріщин на шкірі.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Містить: Декан, 2,2,4,6,6-Пентаметилгептан, Алкан, C9-12-Ізо-, 1-Ізопропіл-2,2-
диметилтриметилендіізобутират.

Здавайте в пункт прийому тільки порожню тару. Рідкі рештки слід утилізувати як відходи
лакофарбової промисловості, висохлі рештки слід утилізувати як будівельні чи побутові відходи.

Утилізація

Граничний вміст ЛОС для країн ЄС цього продукту (кат. А/а): 750г/л(2010).Цей
продуктмістить не більше 650 г/л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

GISCODE: BSL60Код продукту

Поліакрилатна смола, аліфатичні сполуки, складні ефіри, глікольефір. Див. паспорт безпеки.Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Слід завжди використовувати ті основи та методи їхньої технічної обробки, які наведені у цьому
матеріалі.

Детальні вказівки

У разі обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями
в компанію Caparol абодо співробітників відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати
консультацію щодо конкретних умов об'єкту.

Технічна підтримка

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

Факс: +38 (044) 379 06 85

Ел. пошта: info@caparol.ua
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