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Anyagtulajdonságok, rétegfelépítés, feldolgozás

Mûszak i  In fo rmác ió

Kiszerelés: 0,25.Liter

Alkalmazási terület:
Diszperziós. homlokzati. és. beltéri.
falfestékek,. valamint. műgyanta-va-
kolatok. színezéséhez,. de. kiválóan.
alkalmas.önmagában.festékként.erős.
színű.bevonatokhoz,.díszítőfestések-
hez,.feliratok.felfestéséhez.

Tulajdonságok:
-.Időjárásálló,.víztaszító
-.Vízzel.higítható,.környezetkímélő
-.Súrolásálló,.diffúzióképes
-.Agresszív. légszennyeződések. ellen.

védelmet.nyújt
-.Könnyen.feldolgozható,.jól.tapad
-.Nem.sárgul,.egyenletesen.szárad

Alkalmas alapfelületek:
Az.alapfelületnek.szennyeződésektől,.
tapadást. gátló. anyagoktól. mentes-
nek,.valamint.száraznak.kell.lennie.

Színek:
Szikrázó. napsütés,. Düne. homokja,.
Trópusi. naplemente,. Városi. szenve-
dély,. Természet. ereje,. Sivatagi. ex-
pedíció,. Vörös. szikla,. Édes. kísértés,.
Séta. a. parkban,. Perzselő. nap,. Lá-
zadó. ifjúság,. Pompás. luxus,. Bíbor.
romantika,.Hűsítő.égbolt,.Mélytengeri.
álom,.Rejtélyes.elegancia
A. színárnyalatok. egymással,. bármi-
lyen. kívánt. mértékben. keverhetőek..
Az.összes.Caparol-diszperziós.anyag.
színezhető. vele.. Saját. színezésnél.
az. összes. szükséges. mennyiséget.
egyszerre.összekeverni. az.esetleges.
színárnyalati. különbségek. elkerülése.
érdekében.

Fényesség:
Matt.

Felhordás és feldolgozási hőmér-
séklet:
A. felhordás. történhet. ecsettel,. hen-
gerrel.vagy.szórással.
AIRLESS: szórószög:. 50°,. szórófej:.
0,026”,.nyomás:.150.bar
+5. °C. alap-. és. környezetei. hőmér-
séklet.alatt.nem.feldolgozható.

Hígítás:
Legfeljebb.10%-ban.tiszta.vízzel

Száradási idő:
+20. °C. hőmérsékleten. és. 65. %. re-
latív. páratartalom. esetén. 4. -. 6. . óra.
elteltével.átvonható..Alacsonyabb.hő-
mérséklet.és.magasabb.páratartalom.
esetén.a.fenti.száradási.idő.hosszab-
bodik.

Szerszámok tisztítása:
Használat. után. azonnal. tiszta. vízzel.
történjen.

Anyagszükséglet:
Kb.. 150. ml/m2. rétegenként,. sima.
felületre..Érdes. felület.esetében.ez.a.
mennyiség. emelkedik.. A. pontos. fel-
használást. próbafestéssel. kell. meg-
határozni.

Rétegfelépítés: 
Alapozás, ill. közbenső bevonat: 
Alpinacolor,.max..10%.vízzel.hígítva.
Befejező bevonat:. Alpinacolor,.
max..5%.vízzel.hígítva.

Feldolgozás beltéren:
Az. alapnak. száraznak,. tisztának. és.
leválasztó. anyagoktól. mentesnek.
kell. lennie.. Vakolatok:. Stabil,. nor-
mál. szívóképességű. vakolatokat.
előkészítés. nélkül. bevonni.. Porzó,.
málló,. szívó. vakolatokra. alapozás.
Caparol. Mélyalapozó. LF-el.. Gipsz- 
és készvakolat:. Alapozás. Caparol.
Mélyalapozó. . LF-el.. Mészkőlerakó-
dást. lecsiszolni,. leportalanítani. és.
Caparol.Mélyalapozó.TB-vel.alapozni..
Gipszépítőlapok:.Szívó.lapokra.ala-
pozás.Caparol. Emulziós.Alapozóval,.
vagy. Caparol. Mélyalapozó. TB-vel..
Sűrű,.sima. lapokra. tapadásközvetítő.
alapozás.Caparol.Mélyalapozó.LF-el..
Gipszkarton lapok:. Habarcséleket.
lecsiszolni.. Alapozás. Caparol. Mély-
alapozó. LF-el.. Vízzel. oldódó. elszí-
neződő. alapanyagokat. tartalmazó.
lapokat. Caparol. Mélyalapozó. TB-vel.
alapozni..Beton:.Esetlegesen.meglé-
vő.leválasztó.anyagokat,.porzó,.mál-
ló. részeket. eltávolítani.. Gázbeton:.
Alapozás.Capaplex-el,. 1:3.arányban.
vízzel. hígítva.. Vakolatlan mészho-
mokkő és téglafalak:. Előkészítés.
nélkül.bevonni.

AlpinaColor színezôfesték
Európa legsikeresebb színrendszere,  
színes homlokzati és beltéri bevonatokhoz.
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További információk

Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.

Műszaki információ Nr. 350  •  Állapot: 2011. január
Ez.a.műszaki.információ.a.technika.legújabb.állása.és.a.mi.tapasz-
talataink.alapján.lett.összeállítva..Tekintettel.az.alapfelületek.és.az.
objektumok.sokszínűségére,.a.felhasználó.nem.menthető.fel.azon.
kötelessége.alól,.hogy.az.adott.felületen.próbafelhordást.végezzen.

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

Fa- és asztalosipari termékek:.Víz-
zel.hígítható,.környezetbarát.Capacryl.
Acryl-Lack. termékekkel. bevonni..
Hordképes bevonatok:.Matt,. gyen-
gén.szívó.rétegeket.közvetlenül.bevon-
ni.. Fénylő. felületeket,. lakkozott. felüle-
teket. felérdesíteni.. Alapozás. Caparol.
Mélyalapozó..LF-el..Nem hordképes 
bevonatok:.Nem.hordképes.lakk-,.és.
diszperziós. festék-,. vagy. műgyanta.
vakolatrétegeket. eltávolítani.. Gyen-
gén. szívó,. sima. felületekre. alapozás.
Caparol.Mélyalapozó.LF-el..Porzó,.szí-
vó. felületekre.alapozás.Caparol.Mély-
alapozó.LF-el..Nem.hordképes.ásványi.
bevonatokat.mechanikusan.eltávolítani.
és. portalanítani.. Alapozás. Caparol.
Mélyalapozó. TB-vel.. Enyvesfesték 
bevonatok:.Alapig.lemosni..Alapozás.
Caparol.Mélyalapozó.TB-vel..Bevonat 
nélküli farost-, relief-, vagy nyo-
mott papírtapéták:. Előkészítés. nél-
kül. bevonni.. Nem tapadó tapéták:.
Maradéktalanul. eltávolítani.. Enyv-. és.
makulatúra. maradványokat. lemos-
ni.. Alapozás. Caparol. Mélyalapozó.
TB-vel.. Bevonat nélküli üvegszál 
falbevonatok: Alapozás. Capaver.
Gewebegrundierung-al.. Nikotin-, 
víz-, korom-, olaj-, vagy zsírfoltos 
felületek:. Izoláló,. szigetelő. alapozás.
Caparol. Szigetelő. Alapozóval.. Erősen.
szennyezett.felületeket.IsoDeck.szige-
telő. festékkel.bevonni..Kisebb hibás 
felületek:. Megfelelő. előkészítés. után.
Caparol-Akkordspachtel,.vagy.Caparol.
Universalspachtel-P-vel. előírás. szerint.
kijavítani. és. esetlegesen. lealapozni..
Gombás felületek:. Indeko-W. gom-
básodás.gátló.festékkel.bevonni.

Feldolgozás kültéren:
Vakolatok:. Új. vakolatokat. 2-4. hétig.
kezeletlenül. száradni. hagyni.. Javított.
vakolatrészeknek. jól. megkötöttnek.
kell. lennie.. Enyhén. porzó,. szívó. va-
kolatokra. alapozás. Caparol. Mélyala-
pozó. LF-el.. Erősen. porzó,. lisztesedő.

vakolatokra. alapozás. Dupa-Grund-al..
Beton:. Magasnyomású,. forróvízsu-
garas. tisztítás.. Enyhén. szívó,. ill.. sima.
felületekre. alapozás. Caparol. Mély-
alapozó. . LF-el.. Porzó,. málló,. szívó.
felületekre. alapozás. Caparol. Mélyala-
pozó.LF-el..Lisztesedő,.erősen.porzó.
felületekre. alapozás. Dupa-Grund-al..
Cementlapok (Azbesztcement-
lapok): Tömör. felületű. lapokra. alapo-
zás. Dupa-Haftgrund-al.. Időjárástól.
megrongálódott,. porzó,. erősen. szívó.
lapokra.alapozás.Dupa-Grund-al..Sza-
badon.beépített. lapoknál.az.éleket.és.
a.hátlapot.is.bevonni..Látható tégla-
falak:. Csak. fagyálló,. zárványmentes.
homlokzati-,.vagy.klinkertégla.alkalmas.
a. bevonásra.. A. fugáknak. repedés-
mentesnek,. a. téglafalnak. száraznak.
és. sóvirágzásmentesnek. kell. lennie..
Alapozás. Dupa-Grund-al.. Amennyi-
ben. a. közbenső. bevonatnál. barnás.
elszíneződés. észlelhető,. vízmentes.
homlokzatfestékkel. kell. folytatni. a.be-
vonást..Hordképes lakk-, vagy disz-
perziós festékrétegek:.Fénylő-,.vagy.
lakkozott. felületeket. fel. kell. érdesíteni..
Szennyeződött,.porzó,.régi.bevonato-
kat. magasnyomású. vízsugárral. meg-
tisztítani..Alapozás.Caparol.Mélyalapo-
zó. LF-el.. Más. tisztítási. módszereknél.
(mint.pl.:. lemosás,. lekefélés,. leperme-
tezés). alapozás. Dupa-Grund-al,. 20%.
denaturált. szesszel. hígítva.. Hordké-
pes műgyanta vakolatrétegek:.
(Kivéve. homlokzati. hőszigetelő. vako-
latrendszerek):. Régi. vakolatokat. ma-
gasnyomású.vízsugárral.tisztítani..Ala-
pozás. Caparol. Mélyalapozó. LF-el.. Új.
vakolatokat.előkészítés.nélkül.bevonni..
Nem hordképes lakk-, diszperziós 
festék, vagy műgyanta vakolat-
rétegek:. Alkalmas. marató. szerrel.
lemaratni,.majd.magas.nyomású,. for-
róvízsugárral.letisztítani.és.az.alapot.jól.
megszáradni. hagyni.. Enyhén. porzó,.
ill.. sima. felületekre. alapozás. Caparol.
Mélyalapozó.LF-el..Erősen.porzó,.szí-

vó. felületekre. alapozás. Dupa-Grund-
al.. Nem hordképes ásványi bevo-
natok: Mechanikusan.maradéktalanul.
eltávolítani,.magasnyomású.forróvízsu-
gárral.megtisztítani.és.jól.megszáradni.
hagyni..Alapozás.Dupa-Grund-al..Ipari 
füsttel, vagy korommal szennye-
zett felületek:.Vízmentes.homlokzat-
festékkel..bevonni..Gombás, mohás, 
algás felületek, valamint hom-
lokzati hőszigetelő vakolatrend-
szerek:. Speciális. fungicid. és. algicid.
homlokzatfestékkel,.Amphibolin-W-vel.
bevonni..Repedéses vakolat-, vagy 
betonfelületek: Cap-Elast-al. bevon-
ni.. Bevonat nélküli mészhomokkő 
téglafal: SYLITOL,. vagy. AmphiSilan.
anyagokkal.bevonni.

Összetétel:
Akril-gyanta. diszperzió,. titándioxid,.
színespigmentek,. ásványi. töltőanyag-
ok,. víz,. adalékanyagok,. tartósítósze-
rek..Kötőanyag:.műgyanta.diszperzió

Biztonsági előírások:
S2.-.Gyermekek.kezébe.nem.kerülhet..
S26.–.Ha.szembe.jut,.bő.vízzel.azonnal.
ki.kell.mosni.és.orvoshoz.kell.fordulni.
S29.–.Csatornába.engedni.nem.sza-
bad.
S42. –. Füst-. permetképződés. esetén.
(megfelelő).légzésvédőt.kell.viselni

Termék-kód festékek és lakkok: 
M-DF01

Raktározás:
Hűvös,.fagymentes.helyen..

Hulladékelhelyezés: 
Kis.mennyiségű.maradékot.beszárad-
ni.hagyni.és.a.háztartási.vagy.építőipari.
hulladékgyűjtőn. keresztül. megsemmi-
síteni.


