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> Alapozók >> Vizes alapú, pigmentált

 
Capagrund
Fehér színű, vízzel hígítható, pigmentált,  
kül-, és beltéri alapozófesték.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 657

Fehéren pigmentált speciális alapozó ásványi alapú kül- és beltéri falfelületekre, 
illetve régi műgyantavakolatokra és hőszigetelő rendszerekre. Oldószert tartalmazó 
polimerizált gyantafestékek esetén is alkalmazható alapozóként. Speciális alkalma-
zási területe sima felületeken alaprétegként az azt követő műgyantavakolatokhoz.
A Capagrund alapozó kiválóan tapad és lényegesen megkönnyíti a felhordást és 
strukturálást a műgyanta vakolatok esetén.

■ Feldolgozásra kész
■ Vízzel hígítható
■ Környezetkímélő
■ Enyhe szagú
■ Tapadásközvetítő.

Műanyag diszperzió DIN 55 945 szerint.

Kb. 1,4 g / cm3

Fehér. A Capagrund alapozó max. 25% Alpinacolor vagy Amphibolin színező fes-
tékkel színezhető. ColorExpress rendszerben színezhető.

Gyermekek elől elzártan kell tárolni. Ha a szembe kerül, vízzel azonnal ki kell öblíte-
ni. A szórásnál a keletkezõ gőzt nem szabad belélegezni. Nem szabad csatornába, 
folyóvizekbe, talajba engedni. További adatok. Lásd biztonsági adatlap.

2,5 liter, 5 liter, 10 liter

Hűvös, fagymentes helyen.

Csak maradéktalanul kiürített göngyöleg adható le újrahasznosításra. Folyékony 
állagú anyagmaradékot a vizes bázisú festék hulladékként, a beszáradt anyagma-
radékokat, mint megkötött festék vagy háztartási hulladék kell elhelyezni.

Felhasználási terület:

Tulajdonságai:

Kötőanyag:

Sűrűség:

Szín:

Figyelem:

Kiszerelés:

Tárolás:

Hulladék elhelyezés:
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Akrilgyanta diszperzió, titándioxid, kalcium karbonát, szilikátok, víz, filmképződést 
elősegítő anyag, tartósítószerek.

A termék összetétele:

Feldolgozás

Az alapnak szennyeződéstől, leváló részektől mentesnek és száraznak kell lennie. 
Kérjük, olvassa el a VOB C része DIN 18 363 3. bekezdését.
A különböző alapok esetén való felhasználhatóság és azok szükséges előkészítése 
vonatkozásában kérjük, olvassa el az „Alapok és azok előkészítése” c. 650. számú 
műszaki információt.

Általában a Capagrund alapozót hígítás nélkül feldolgozható. Max. 3%-ig vízzel hí-
gítva a feldolgozási konzisztencia beállítható.

Sima felületeken 150-200 ml/m2. Durva felületeken a felhasználandó mennyiség 
arányosan nő. A pontos felhasználási mennyiség próbaréteg készítésével határoz-
ható meg.

Hengerrel, ecsettel vagy szórással. A szerszámokat használat után vízzel mossuk ki.

Annak érdekében, hogy a Capagrund alapozó megőrizze speciális tulajdonsága-
it kizárólag Alpinacolorral, vagy AVA-Amphibolin színező festékkel keverjük. Más 
nyagot ne használjuk!

Kizárólag vízzel hígítható.

Az anyag-, környezet- és alapfelület hőmérséklete legalább 5 °C legyen.

+20 °C-on és 65 % rel. páratartalom mellett 12 óra múlva átdolgozható.
Alacsonyabb hőmérsékleten a száradási idő kitolódhat.

A Capaplex vízszintes, nedvességnek kitett felületek bevonására nem alkalmas.

Minden a gyakorlatban előforduló alapot és azok festés-technikai kezelését ebben 
a brosúrában nem lehet kitárgyalni. Nehéz esetekben szaktanácsadóink részletes 
és a tárgyra vonatkozó tanácsokkal állnak az Önök rendelkezésére.

Az alap előkészítése:

Feldolgozás:

Alkalmazás:

Felhordás:

Anyag összeférhetőség:

Hígítás:

A feldolgozási hőmérséklet:

Száradási idő:

Figyelem:

Műszaki tanácsadás:
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