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Caparol ProfiWeiss
Beltéri falfesték
Kitűnő minőségű, matt fehér beltéri falfesték 

Termékleírás

2l 4l 8l 15lKiszerelés/csomagolási egység

FehérSzínek

tompa mattFényességi fok

Hűvös, száraz de fagymentes helyen. Tárolási stabilitás, bontatlan állapotban, 2 év. A hígított anyagot
minél hamarabb dolgozza fel.

Tárolás

■ Nedves tisztíthatóság: 3. osztály
■ Kontrasztarány:
KontrasztarányKontrasztarány ■ 2. osztály

   8m²/liter kiadósság esetén
■ Maximális szemcsenagyság:
Maximális szemcsenagyság ■ finom (ca. 200μm)
■ Sűrűség: Ca. 1,57 g/cm³

Műszaki adatok

Feldolgozás

Használható minden lakótérben előforduló aljzathoz, pl. vakolatra, betonra, téglafalra, papír és
fűrészporos tapétákra valamint ép, régi diszperziós bázisú bevonatok átfestésére

Alkalmas alapfelületek

Az aljzatnak száraznak, tisztának, teherviselőnek, zsiradékmentesnek kell lennie, nem lehetnek rajta
olyan szennyeződések és elválasztó réteget képező anyagok, mint például szinterhártyák, gyanták,
viaszok, olajok, leválasztó szerek stb.

Alapfelület előkészítése

Az aljzatot megfelelő eljárásokkal meg kell tisztítani külön figyelemmel a penészgomba
szennyeződésektől, krétásodó összetevőktől, és egyéb, a tapadást befolyásoló anyagoktól.
Meg kell vizsgálni a bevonandó aljzat, illetve a régi festékréteg összeférhetőségét az új anyaggal.
A tartós, normál szívó felületeket előkezelés nélkül lehet bevonni. Erősen porózus, mállékony és
erősen szívó vakolatokat alapozóval kell előkezelni. Egy alapozó réteg Caparol Haftgrunddal. A
kifényesedett felületű gipszvakolatokat előzőleg meg kell csiszolni és portalanítani, Caparol Tiefgrund
TB-vel előkezelni. Az erősen szívó felületeket egy Caparol Acryl Grundfestiger réteggel vagy Caparol
Tiefgrund TB-vel előkezelni. Sűrű, fényes felületeket a jó tapadóképességű Caparol Haftgrunddal
alapozni. Glettéleket lecsiszolni. Puha gipszlaprészeket Caparol Tiefgrund TB-vel megerő- síteni.
Alapozás Caparol Haftgrunddal. Vízzel oldható, elszíneződő anyagtartalom esetén Caparol szigetelő
alapozóval kezelni. Esetleges mállást és lisztesedést okozó elemeket eltávolítani. Alapozás
Capaplexszel 1:3 arányban vízzel hígítva.

Az anyag felhasználésra kész, felhasználás előtt alaposan keverje fel.Anyag előkészítés

felhordható: ecsettel, hengerrel, szórássalA felhasználás módja

Szükség esetén hígítsa max. 5% vízzel.Hígítás

Min. +5oC aljzat- és környezeti hőmérséklet a bedolgozás és száradás alattFeldolgozási feltételek

+20°C és max. 60% relatív páratartalom mellett: átfesthető kb. 4-6 óra elteltével.Száradás/száradási idő

Alacsonyabb hőmérsékletek és magasabb páratartalmak esetén ezek az idők megnőnek.

A munkaeszközökből a használatot követően azonnal ki kell kenni,Szerszámok

 illetve ki kell hengerezni a festéket, majd azokat vízzel, esetleg mosogatószer hozzáadásával meg kell
tisztítani.

A munkaeszközökből a használatot követően azonnal ki kell kenni,Szerszámok tisztítása
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 illetve ki kell hengerezni a festéket, majd azokat vízzel, esetleg mosogatószer hozzáadásával meg kell
tisztítani.

Tanács

Gyermekek elől elzárva tartandó. Szórásos munkavégzésnél A2/P2 kombinált szűrőt kell használni. A
munkavégzés és a száradás alatt gondoskodni kell elegendő szellőzésről. A festék használata alatt
enni, inni és dohányozni tilos.  A szembe vagy bőrre került anyagot azonnal, bő vízzel le kell tisztítani.
Nem szabad a csatornahálózatba, az élővizekbe vagy a talajba engedni. 
Az esetlegesen szükséges jelölés megtalálható a Biztonsági

Veszélyek jelzése / Biztonsági
Ajánlások

(a közzététel időpontjának megfelelő
állapot)

Adatlapban. A Biztonsági Adatlap kérésre megkapható.

Csak a maradéktalanul kiürített edényeket szabad újrahasznosításba adni. A beszáradt
anyagmaradékok kommunális szemétként kezelhetők. A folyékony anyagmaradékokat tartalmazó
edényeket a fáradt festékek gyűjtőhelyén kell leadni. AVV hulladék kulcsszám: Nr. 080112

Ártalmatlanítás

EU határérték a termékre (A/a kategória): 30 g/l (2010).EU határérték a VOC tartalomra

A termék max. < 1,4 g/l VOC-t tartalmaz.

Caparol Ügyfélszolgálat:
Telefon: +36/1-264-8914
Fax: +36/1-262-0467
E-mail: caparol@caparol.hu

Ügyfélszolgálat
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