Műszaki információ Nr. A655
> Alapozók >> Vizes alapú, színtelen

Caparol
Tiefgrund LF
(Caparol Mélyalapozó LF)
Oldószermentes, szagsemleges alapozó.

Termékleírás
Alkalmazási terület:

Kötőanyag:
Szín:
Tárolás:
Hulladék elhelyezés:
Kiszerelés:

Kül- és beltéri speciális alapozó erősen vagy különböző mértékben szívó felületek
egalizálására valamint enyhén porló beltéri felületek erősítésére. Alkalmazható nem
robbanásmentes szerelvényekkel szerelt, valamint élelmiszer gyártásra, tárolásra
használt helyiségekben is.
Akril hidrozol
Sárgás transzparens
Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, lezárt edényben 12 hónapig tárolható.
Veszélyes hulladék tárolóban. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet.
12 kg

Feldolgozás
Közepesen szívó felületeken hígítatlanul. Erősen szívó felületeken bőven átitatva,
hígítatlanul. Ügyeljünk azonban arra, hogy az alapozás filmet ne képezzen.
Felhordás:
Felhordási hőmérséklethatár:
Hígítás:

Ecsettel.
Az alapfelület és a környezet egyaránt min. +5°C legyen. Közvetlen napsugárzás
mellett, esőben vagy erős szélben ne hordjuk fel. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.
Szükség esetén vízzel.
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Anyagfelhasználás:

Kb. 150 - 250 g/m2
Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület minőségétől. Az adatok
tájékoztató jellegűek, pontos értékeket a helyszínen, próbafelhordással kell meghatározni.

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén 6-8 óra elteltével átvonható. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő hosszabbodik.

Hűtő- és fagyasztó
helyiségekben:

Gondoskodni kell a kellő szellőzésről és száradási időről, hogy a tárolt élelmiszerek
ízét ne befolyásolja.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

Figyelem:

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében azt más anyaggal keverni nem szabad.

Műszaki tanácsadás:

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