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> Beltéri falfestékek >> Diszperziós termékek

 
Caparol Objekt
Fehér, matt, törlésálló fal- és mennyezetfesték  
beltéri felületekre.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. A102

Szokványos igénybevételű beltéri fal- és mennyezeti felületekre. A kiváló fedő ké-
pessége és a könnyű feldolgozhatósága miatt különösen alkalmas nagy felületek 
gazdaságos festésére.

Pasztell árnyalatokban Alpinacolor Színezőfestékkel.

Hűvös és fagymentes helyen. Gyártástól számított 12 hónapon belül felhasználan-
dó. Gyártási időt lásd a dobozon. Fagyveszélyes!

A hatályos hulladékkezelési előírásoknak megfelelően. Hulladék kezelési szám Nr. 
57303 (ÖNORM S 2100 szerint). Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet.

15 kg

Alkalmazási területek:

Színezés:

Tárolás:

Hulladékkezelés:

Kiszerelés:

Feldolgozás

Alapozás: max. 10 %-ban vízzel hígított Caparol Objekt.
Fedőréteg: max. 5 %-ban vízzel hígított Caparol Objekt.

Ecsettel, hengerrel vagy szórógéppel kell végezni.

Az alapfelület és a légtér egyaránt min. +5°C legyen.

Sima alapfelületen alapozó ill. fedő rétegenként kb. 300g/m2. Durva felületeken ér-
telemszerűen több. A pontos felhasználást próbafestéssel kell meghatározni.

Tiszta vízzel, max. 10 %-ban.

Felhasználás után azonnal, tiszta vízzel.

Rétegfelépítés:

Felhordás:

Feldolgozási hőmérséklet:

Anyagfelhasználás:

Hígítás:

Szerszámok tisztítása:
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+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén a bevonat 4-6 óra múl-
va porszáraz és átvonható. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom 
esetén a fenti száradási idők hosszabbak.

A termék nem veszélyes vegyszer, ennek ellenére a feldolgozáskor a vegyi anya-
gokra általánosan érvényes biztonsági és higiéniai előírásokat be kell tartani. Gyer-
mekektől elzárt helyen kell tárolni.

Veszélytelen

Veszélytelen

Száradási idők:

Kiegészítő információk:

Veszélyességi osztály  
VbF szerint:

ARD/RID:

Alkalmas alapfelületek

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló 
alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szak-
tanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Műszaki tanácsadás:
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