Mûszaki Információ
Alpina Thermo Vakolatalapozó
Vízzel hígítható, pigmentált alapozó ásványi
alapfelületekhez Alpina struktúrvakolatokhoz.

Anyagtulajdonságok
Alkalmazási terület:
Tapadást növelő és egyenletes szívóképességet biztosító pigmentált
alapozó ásványi alapfelületekre
Alpina struktúrvakolatokhoz.
Tulajdonságok:
- könnyű feldolgozhatóság
- vízzel hígítható
- környezetbarát
- diffúzióképes
- felületmegkötő hatású
Alkalmas alapfelületek:
Alkalmas az Alpina Thermo
ragasztó- és beágyazóanyag és az
összes Capatect beágyazóanyaggal
készített alapfelületre a P II, P III
habarcscsoportok alapfelületeire,
valamint beton felületekre. Az alapfelületeknek szilárdnak, tisztának,
száraznak és tapadástgátló anyagoktól mentesnek kell lennie.
Szín:
Fehér, ColorExpress rendszerrel
lehetséges az alapozó vakolat színével megegyező vagy ahhoz közeli
színárnyalatra történő leszínezése.
Fényesség:
Matt.

Kiszerelés: 10 liter
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Felhordás/ Feldolgozási
hőmérséklet:
Ecsettel, hengerrel vagy szórással.
(Nem dolgozható fel Airless berendezéssel!).
Az eszközöket feldolgozás után
azonnal tiszta vízzel kell tisztítani. .
+5 °C alatt ne dolgozzuk fel!
Száradási idő:
Minimálisan +5ºC hőmérsékleten
és 65% relatív páratartalom esetén
4 óra múlva felületszáraz és 12
óra múlva átfesthető. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb
páratartalom után a száradási idő
meghosszabbodhat.

Anyagszükséglet:
Kb. 130-150 ml/m2.
A megadott érték irányérték.
Pontos anyagfelhasználás a helyszínen végzett próbafelhordással
állapítható meg.
Hígítás:
Az anyag feldogozáskész, hígítást
nem igényel. Felhasználás előtt jól
keverjük fel és a teljes alapfelületre
hígítatlanul hordjuk fel.

Alapfelület előkészítés, rétegfelépítés, további információk
Feldolgozás:
Az alapfelületnek szilárdnak, tisztának, száraznak és tapadást gátló
anyagoktól mentesnek kell lennie.
Nem hordképes bevonatok:
Régi nem hordképes festékbevonatokat a hordképes nyers fafelületig
lecsiszolni.

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

Összetétel:
Kötőanyag: Akrilátkopolimer,
szilikongyanta és szilikátok.
Biztonsági előírások:
S 2 – Gyermekek kezébe nem
kerülhet
Raktározás:
Száraz, hűvös, fagymentes helyen,
eredeti bontatlan csomagolásban 2
évig tárolható.
Hulladékjegyzék-kód: 08 01 03
Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni! Nem
szabad a háztartási hulla-dékkal
együtt ártalmatlanítani!
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Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.

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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