Mûszaki Információ
Alpina Mélyalapozó Koncentrátum
Oldószermentes, pigmentált vizes diszperziós
mélyalapozó koncentrátum.

Anyagtulajdonságok
Alkalmazási terület:
Speciális oldószermentes alapozó
kül- és beltérre, erősen nedvszívó
felületek szívóképességének beállítására és porló beltéri falfelületek
erősítésére.
Tulajdonságok:
- környezetbarát, oldószermentes
- vízzel hígítható
- pigmentált
Alkalmas alapfelületek:
Az alapfelületnek tisztának, száraznak és hordképesnek kell lennie.
Az alapozás a legfontosabb! Az
alapozó nem képezhet zárt, fényes
filmet.
Színek:
Kék transzparens.
Fényesség:
Matt.
Felhordás és
feldolgozási hőmérséklet:
kefével vagy ecsettel, hogy az
alapozót megfelelően be lehessen
dolgozni az alapfelületbe. Alsó
feldolgozási hőmérséklethatár: +5
°C (Környezet, anyag és alapfelület),
továbbá ne dolgozzuk fel közvetlen
napsütés, eső és erős szél esetén.

Kiszerelés: 1 Liter, 5 Liter
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Száradási idő:
+20°C hőmérsékleten és 65%
relatív páratartalom esetén 6-8 óra
elteltével felületszáraz és átvonható.
Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti
száradási idő hosszabbodik.
Anyagszükséglet:
kb. 40-250 ml/m2 alapfelület szívóképességétől függően (csak irányérték, pontos anyagfelhasználás
meghatározására próbafelhordást
végezzünk).
Hígítás:
felülettől függően vízzel maximálisan
1:5 arányban.

További információk
Szerszámok tisztítása:
Használat után azonnal, tiszta vízzel.
Figyelem:
Más termékkel nem keverhető!
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 irritációtokozhat. Az
érintett felület azonnal bő vízzel
lemosni.
Kiöntés esetén nedvességmegkötő
anyagokkal (homok, fűrészpor vagy
egyéb hasonló anyagokkal) kell
felitatni és eltávolítani.

Raktározás:
Hűvös és fagymentes helyen.
Gyártástól számított 24 hónapon
belül felhasználandó. Hűvös, jól
szellőztethető helyen, csak az
eredeti edényben tárolható.
Háztartási hulladékkal együtt nem
ártalmatlanítható. A maradékot a
festékés lakkmaradékok számára
kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.
Hulladékjegyzék-kód: 08 01
A termékre vonatkozó előírásoknak
megfelelően ártalmatlanítandó.
A termék VOC tartalmának
EU határértéke:
(Kat. A/h): 30 g/l (2010); A termék
max. 5 g/l VOC-t tartalmaz.

Biztonsági előírások:
S 2 – Gyermekek kezébe nem
kerülhet.
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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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