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> Beltéri falfestékek >> Diszperziós termékek

 
Caparol Sensitiv
Csúcsminőségű környezetbarát beltéri falfesték
Allergiásoknak javasolt, konzerválószer mentes.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 320

Újfajta diszperziós bázisú beltéri falfesték: különös és érzékeny helyiségek és sze-
mélyek részére. Allergénellenőrzött összetétele alapján ideális allergiások részére. 
A szokványos lakó- és dolgozó helyiségek valamennyi új és felújított felületére al-
kalmas.Könnyen feldolgozható és az ElectroSchield alapozófestékkel kombinálva, 
lehetővé teszi egy átfogóan egészségtudatos bevonatrendszer kialakítását.

■ Konzerválószer-, oldószer- és lágyítószermentes.
■ Vízzel hígítható, környezetkímélő.
■ Mentes a festés legszennyezés hatására való elszennyeződését elősegítő 

összetevőktől
■ Diffúzióképes.
■ sd-érték < 0,1 m.
■ Fehér
■ Könnyen feldolgozható

■ Nedves dörzsállóság: 3-as osztály megfelel mosásállónak a DIN 53778 szerint
■ Kontraszt viszony: fedőképesség 2-es osztály (7 m2/liter kiadósságnál 140 ml/m2)
■ Fényességi fok: matt
■ Max. szemcseméret: finom (<100 μm)

Műanyag diszperzió.

Kb. 1,45 g/cm3

Fehér.
Max. 10% CaparolColor, vagy AVA-Amphibolin színezőfestékkel színezhető. A ter-
mék speciális tulajdonságait csak a fehér szín esetén garantált. Színezés által a 
Caparol Sensitiv alkalmassága allergiások számára módosulhat!

Hűvös, fagymentes helyen. Eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig eltart-
ható.

Alkalmazási területek:

Tulajdonságok:

Besorolás az EN 13300 
szerint:

Kötőanyag:

Sűrűség:

Szín:

Tárolás:



78

Műszaki információ Nr. 320

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S23 A keletkező permetet nem sza-bad belélegezni.
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni.
S29 Csatornába engedni nem szabad

5 Liter és 12,5 Liter

Műszaki információ Nr. 320  •  Állapot: 2007. november
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. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.
Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.  •  H-1108 Budapest, Gyömrői út 140. 
Tel.: 1/264-8914, 265-1594  •  Fax: 1/262-0467  •  Internet: www.caparol.hu  •  e-mail: caparol@caparol.hu

Hulladékelhelyezés:

Kiszerelés:

Feldolgozás

Egyszeri festés hígítás nélkül vagy max. 5% vízzel hígított Caparol Sensitiv beltéri 
falfestékkel. Amennyiben az alapfelület minősége megköveteli, egy max. 5% vízzel 
hígított alapozó réteg felvihető.

A felhordást ecsettel, hengerrel vagy airless szóróberendezéssel lehet végezni.
Airless-szórás esetén:
Szórási kúpszög: 50°
Szórófúvóka átmérő: 0,021-0,26”
Szórónyomás: 150-180 bar

Használat után azonnal vízzel tisztítsuk.

Min. +5 °C levegőre és alapfelületre.

+20 °C hőmérsékleten és 65 % relatív páratartalom esetén a festés 4-6 óra múlva 
porszáraz és átfesthető. Kb. 3 nap múlva átszáradt és terhelhető. Alacsonyabb 
hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő meghosszab-
bodnak.

Kb. 140 ml/m2 rétegenként sima felületre. Durva felületre értelemszerűen több. 
Pontos mennyiség csak próbafestéssel állapítható meg.

A látható átlapolások elkerülésére a festéket egy ütemben „nedves a nedvesre” 
módszerrel kell felhordani.

Rétegfelépítés:

Felhordás:

Szerszámok tísztítása:

Felhordási hőmérséklet:

Száradási idők:

Anyagfelhasználás:

Figyelmeztetés:

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek szennyeződésektől, tapadást gátló anyagoktól mentes-
nek és száraznak kell lennie.

A Caparol Sensitiv alkalmas valamennyi szokványos, hordképes beltéri falfelületre, 
amely alapozás nélkül átfesthető, mint pl. ásványi vakolatok, új gipszkarton vagy 
gipszlapok, fűrészporos és üvegszövet tapéták, matt régi bevonatok.

A gyakorlatban előforduló valamennyi alapfelületeket és azok festési technikáit ez 
az ismertető nem tárgyalhatja. Amennyiben olyan alapfelületekkel találkozik, ame-
lyek ebben a műszaki ismertetőben nem találhatók meg, forduljon szaktanácsadó-
inkhoz, akik részletes, és az adott felületre vonatkozó tanácsokkal szolgálni.

Műszaki tanácsadás:


