Mûszaki Információ
Alpina Grundierfarbe
Univerzális alapozó,
fémre-fára.

Anyagtulajdonságok
Alkalmazási terület:
Fehér, matt, oldószertartalmú,
pigmentált alapozófesték nagyon jó
fedőképességgel kül- és beltéren.

múlva porszáraz, ca. 8 óra múlva átfesthető. Alacsonyabb hőmérséklet
és magasabb páratartalom esetén a
száradási idők hosszabbak.

Tulajdonságok:
- ólommentes
- gyorsan szárad
- jó tapadóképességű
- rugalmas
- könnyen feldolgozható
- jól lakkozható, különösen Alpina
mázolóanyagokkal

Anyagszükséglet:
Ecsettel felhordva 80-100 ml/
m2 sima felületen, érdes felületen
valamivel több, próbafestéssel lehet
pontosan meghatározni az adott
felületen az anyagszükségletet.
Henger használatakor: 90-100 ml/
m2, szóráskor: 100 ml/m2.

Alkalmas alapfelületek:
Alapozott fa, fém és kemény PVC
felületek. Szükség esetén ásványi
alapok, cementvakolatok, beton
és gipszkarton felületek, megfelelő
alapozás után.
Ecsettel, hengerrel és szórógéppel
is felvihető.

Feldolgozás:
A termék feldolgozásra kész. A
felületi szennyeződéseket, mint
zsírok, olajok és elváló részek, el kell
távolítani. A fa nedvességtartalma
ne legyen magasabb lombos fa
esetén 12%-nál, tűlevelű fa esetén
15%-nál. Fémfelületek korróziógátló
alapozása szükséges. Nem hordképes felületeknél a régi festést a
hordképes felületig el kell távolítani.

Szín:
Fehér. Világos színekben színezhető.
Tárolás:
Gyártástól számított 5 évig .
(5-25 °C-on).
Feldolgozási hőmérséklet:
+5 °C alatt ne dolgozzuk fel.
Fényesség:
Selyemmatt
Száradási idő:
+20°C hőmérsékleten és 65%
relatív páratartalom esetén ca. 4 óra
Kiszerelés: 0,75 Liter, 2,5 Liter
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Szerszámok tisztítása:
Lakkbenzinnel vagy Terpentinnel.

Alapfelület előkészítés, rétegfelépítés
Rétegfelépítés:
Alapfelület
Fa,
faszerkezet

Alkalmazási
terület

Alapfelület
előkészítése

Alapozás

Belső, külső

Megcsiszolni

Alpina Grundierfarbe

Kemény PVC

Belső, külső

Lecsiszolni, alkohollal lemosni

Alpina Grundierfarbe

Beton

Belső, külső

Az elváló részeket
el kell távolítani

Capalac
Grundierfarbe

Vas, acél

Belső, külső

Rozsdátlanítani,
zsírtalanítani

Alpina Metallgrund

Hordképes
felületek

Belső, külső

Megcsiszolni/
tisztítani

Felületnek megfelelően előkészíteni és
alapozni

Biztonsági előírások:
R 10 – Kevésbé tűzveszélyes
R 66 – Ismételt expozíció a bőr
kiszáradását vagy megrepedését
okozhatja
S 2 – Gyermekek kezébe nem
kerülhet
S 7/9 – Az edényzet légmentesen
lezárva és jól szellőztethető helyen
tartandó
S 16 – Gyújtóforrástól távol tartandó, – Tilos a dohányzás
S 23 – A keletkező gőzt/permetet
nem szabad belélegezni
S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való
érintkezést és a szembejutást
S 29 – Csatornába engedni nem
szabad
S 38 – Ha a szellőzés elégtelen,
megfelelő légzőkészüléket kell
használni
S 51 – Csak jól szellőztetett helyen
használható

S 62 – Lenyelés esetén hánytatni
tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni
és megmutatni az edényzetet vagy
a címkét
EU határérték erre a termékre:
(Kategória A/d): 350 g/l (2010). Ez
a termék legfeljebb 340 g/l VOC-t
tartalmaz.

Köztes
bevonat

Fedőbevonat

Alpina Seidenweiss,
Alpina Seidenmix,
Alpina Glanzweiss,
Alpina Glanzmix,
Alpina Fensterlack

Alpina
Grundierfarbe

Alpina
Seidenweiss,
Alpina
Seidenmix,
Alpina
Glanzweiss,
Alpina
Glanzmix,
Alpina
Fensterlack

Műszaki tanácsadás:
Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban
előforduló alapfelülettel és azok
festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetben kérje szaktanácsadóink
részletes és egyedi megoldást
nyújtó véleményét.

Hulladék elhelyezés:
Csak az üres dobozokat szabad a
hulladéktárolóba dobni.
Hulladékjegyzék-kód: 08 01 11
Szerves oldószereket, illetve más
veszélyes anyagokat tartalmazó
festék- vagy lakkhulladékok
További információ: lásd Biztonsági
adatlap.
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Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az
objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon
kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen.

H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.
Tel.: 1/264-8914, 265-1594
Fax: 1/262-0467
www.caparol.hu • caparol@caparol.hu

Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.
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