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> Oldószeres mázolóanyagok >> Capalac család

Capalac Holz- 
Imprägniergrund
Színtelen, penész- és kékgomba elleni  
impregnáló alapozó, kültéri felhasználásra.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 025

Speciális favédő alapozó a fa szerkezetet roncsoló és elszínező gombák ellen. Szer-
kezet erősítő hatású. Ablakokra, bejárati ajtókra, deszkázatra, kerítésre, faházakra.

■ Rövid száradási idejű, vízháztartást szabályozó, kiválóan felszívódó
■ Követő bevonatok tapadását elősegítő
■ A roncsoló és elszínező gombák hatásának ellenáll
■ A Capalac Holz-Imprägniergrund minden Capalac alapozó és fedő anyaggal 

együtt használható. (A követő réteget legkésőbb 4 héten belül fel kell hordani.)

Hosszúláncú speciális alkidgyanta

Színtelen

Csak maradéktalanul kiürített edényt szabad újrafeldolgozásra leadni. A maradéko-
kat a festékek és lakkok számára kijelölt hulladék gyűjtőben kell elhelyezni.

Hűvös, de fagymentes helyiségben.
Eredeti, lezárt edényben 20 °C-on 6 hónapig eltartható.

1 és 2,5 liter

Alkalmazási területek:

Tulajdonságai:

Kötőanyag:

Szín:

Hulladék elhelyezés:

Tárolás:

Kiszerelés:

Feldolgozás

Az alap legyen tiszta és száraz. A szennyeződéseket és tapadást rontó anya-
gokat el kell távolítani. A fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15%-ot. 
A szívóképesség és az elérni kívánt hatás függvényében esetleg többszöri Capalac 
Holz-Imprägniergrund felhordása is lehetséges.

Capalac Profi Allgrund, Capalac Profi Grund vagy Capalac Venti

Capalac lakkok.

Előkészítés:

Alapozó és közbülső rétegek:

Fedő bevonat: 
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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.
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

Ecsettel, a szálirányban bőven átitatva, majd azonnal eldolgozva, hogy a felületen 
be nem szívott Capalac Holz-Imprägniergrund ne maradhasson, vagy mártással, 
hígítatlanul.

Nem szabad hígítani.

A szívóképességtől függően 70-100 ml/m2

A megfelelő védőhatás elérése érdekében a fenti értékeket be kell tartani. Pontos 
anyag felhasználás a helyszínen, próbafestéssel határozható meg.

+20 °C-on és 65 % rel. páratartalom mellett legkorábban 10 óra elteltével vonható 
át. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb páratartalom mellett a száradási idő 
megnő.

+10 °C (biztonságosan 15 °C) környezeti és alap hőmérséklet alatt nem szabad 
felhordani.

Használat után azonnal terpentines hígítóval.

Gyúlékony. Gyermekektől elzárva kell tárolni. Az edényt jól lezárva, hűvös, jól szellő-
ző helyiségben kell tárolni. Tűz- és szikraforrásoktól távol tartani. Dohányozni tilos. 
Kerüljük a bőrre vagy szembe kerülését.
Szórásnál a ködöt nem szabad belélegezni. Kizárólag jól szellőztethető helyiségben 
szabad felhordani. Nem kielégítő szellőzés esetén használjunk védőmaszkot. Nem 
kerülhet a csatornahálózatba vagy nyílt vizekbe. Lobbanáspont: 35 °C

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

Felhordás:

Hígítás:

Anyagfelhasználás:

Száradási idők:

Feldolgozási hőmérséklet:

Szerszámok tisztítása:

Biztonsági előírások:

Műszaki tanácsadás:


