Mûszaki Információ
Alpina Mélyalapozó (Tiefgrund) LF
Oldószermentes, vízzel hígítható speciális
alapozószer kül-és beltérre.

Anyagtulajdonságok
Alkalmazási terület:
Az Alpina Tiefgrund LF feldolgozásra kész, speciális alapozószer,
felületerősítő hatású, jól beszívódik, erősen vagy egyenetlenül
szívó, ásványi alapfelületekre kül-és
beltérre.  Az Alpina Tiefgrund LF
kiválóan alkalmas porózus, szívó
alapfelületekre, mint vakolatok, nem
égetett tégla felületekre, porózus
beton felületekre beltérre, mészhomoktégla falazatokra. Tömör, sima
felületekre, mint gipszvakolatok,
gipszkartonlemezek, azonkívül a
gipsz építőelemeket is a szokásos
módon Alpina Tiefgrund TB-vel
alapozzuk.
Tulajdonságok:
- feldolgozásra kész
- nem kellemetlen szagú
- mélyrehatóan kifejti hatását
- könnyen feldolgozható
- az alapfelületet erősítő hatású
Alkalmas alapfelületek:
Az alapfelületnek szennyeződésektől, tapadást gátló anyagoktól
mentesnek, valamint száraznak kell
lennie.
Hígítás:
Amennyiben szükséges kizárólag
vízzel hígítsuk.

Kiszerelés: 10 Liter, 5 Liter, 2,5 Liter
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Szín:
Fehér.
Kötőanyag:
Modifikált vizes műanyag diszperzió.
Felhordás és
feldolgozási hőmérséklet:
Az alapfelület és a levegő hőmérséklete egyaránt min. +5 °C legyen.
Ecsettel, hengerrel és szórással
történhet a felhordás. A kívánt, megfelelő eredmény elérése érdekében
vastagon, egyenletesen eldolgozva
hordjuk fel a terméket kefével vagy
ecsettel. Henger-és magasnyomású
szóró berendezések kevésbé adnak
jó eredményt. Airless készülékekkel
való felhordás azonban lehetséges.

Száradási idő:
+20 °C hőmérsékleten és 65 %
relatív páratartalom esetén 12 óra
elteltével felületszáraz és átvonható.
Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti
száradási idő hosszabbodik.
Anyagszükséglet:
Az alapfelület szívóképességétől
és a feldolgozási eljárástól függően
150-200 ml/m2. Pontos anyagfelhasználás az alapfelületen végzett
próbafelhordással állapítható meg.

További információk
Feldolgozás:
Hígítatlanul az alapfelület teljes telítettségéig, szükség esetén nedves
a nedvesre eljárással, kefével vagy
ecsettel az anyagot jól dolgozzuk
az alapfelületbe. Szórási eljárással
vagy hengerezéssel is feldolgozható
olyan esetékben, amikor csak egy
normál tapadásközvetítő alapozást
készítünk. Erősen szívó felületek
esetén az Alpina Tiefgrund LF-et
10% vízzel hígítsuk.
Szerszámok tisztítása:
A szerszámokat használat után
azonnal vízzel és szappannal
tisztítsuk.
Figyelem:
Az Alpina Tiefgrund LF nem alkalmas vízszintes, csapadéknak kitett
felületek kezelésére.
Figyelem!
Kerülni kell az anyag környezetbe
jutását. Ez a termék nem veszélyes
a kémiai törvények értelmében és
ezáltal nincs veszélyességi száma.
Kérjük, azonban tartsa be a kémiai
anyagokra vonatkozó előírásokat és
higiéniai intézkedéseket.
Hosszabb bőrkontaktus és szembe
fröccsenés irritációt okozhat. Az
érintett felület azonnal bő vízzel
lemosni.
Kiöntés esetén nedvességmegkötő
anyagokkal (homok, fűrészpor vagy
egyéb hasonló anyagokkal) kell
felitatni és eltávolítani.

Biztonsági előírások:
S 2 – Gyermekek kezébe nem
kerülhet
S 23 – A keletkező permetet nem
szabad belélegezni
S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel
azonnal ki kell mosni és orvoshoz
kell fordulni
S 29 – Csatornába engedni nem
szabad
További információk a Biztonsági
adatlapon.
Raktározás:
Hűvös és fagymentes helyen. Gyártástól számított 24 hónapon belül
felhasználandó.
Háztartási hulladékkal együtt nem
ártalmatlanítható. A maradékot a
festék és lakkmaradékok számára
kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.
Hulladékjegyzék-kód: 08 01
A termékre vonatkozó előírásoknak
megfelelően ártalmatlanítandó.
Termék-kód: M-GF01
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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.

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

Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.
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