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CapaWood Primer
Kültéri színtelen alapozó penész- és gombagátló védelemmel fa
felületekre.

Termékleírás

Színtelen alapozó, ami kitűnő védőhatást biztosít gomba- és penészedés ellen, és biztosítja a színes
bevonatok könnyebb felhordását, mint a CapaWood Performance és CapaWood Protect Plus.

Alkalmazás

■ Mérettartó, mérsékelten mérettartóés nem mérettartó fa felületekre.
■ Mélyen beszívódik.
■ Aromamentes oldószert tartalmaz.
■ Vékony rétegű, nyíltporusú, lélegző képes.
■ Magas diffúzió képesség.
■ Magas nedvesség elleni védelem.
■ Penész elleni védelem.
■ Könnyű és kellemes feldolgozás.

Tulajdonságok

Alkidgyanta aromamentes oldoszerekkelBázis

0,75 l; 2,5 lKiszerelés/csomagolási egység

SzíntelenSzínek

A CapaWood Primer csak alapozóként alkalmazható színes bevonatok alá, hogy kiegyenlítse a fa
szívását. Nedvesség elleni védelem és mikrobiológiai támadás elleni védelem.
A CapaWood Primer nem pigmentált, és nem biztosít megfelelő UV-védelmet.

SelyemmattFényességi fok

Hűvös, fagymentes helyen. Jól szellőztetett helysegben 5 oC és 20 oC között.
Eltarható: gyártástól számított 3 évig bontatlan csomagolásban. Gyártási dátum a csomagoláson.
(nap/hónap/év) Sarzsszám balról jobbra:1-2 szám a gyártás hete, 3. szám a hét napja, 4. szám a
gyártás éve (pl.: 2018 esetében 8)

Tárolás

■ Sűrűség: kb. 0,87 g/cm3 Műszaki adatok

CapaWood Performance; CapaWood Protect PlusKiegészítő termék

Feldolgozás

Mérettartó faszerkezetek, korlátozottan mérettartó faszerkezetek és nem mérettartó faszerkezetekre.
Az alap tiszta, hordképes és egyéb alkotóelemektől mentes kell, hogy legyen. A fa nedvességtartalma
beltéren lombos fa esetén nem haladhatja meg a 12 %-ot, tűlevelű fa esetén a 15%-ot. A
faszerkezetek védelmére szolgáló alapelveket be kell tartani. Ez az alapja a lazúrrétegekkel bevont
tartós favédelemnek.

Alkalmas alapfelületek

Új fa felületeket: Gyalult fa felületeket a rostok irányában megcsiszoljuk és portalanítjuk, távolítsa el a
fa felületeken lévő gyantákat és a gyantaágyakat.

Alapfelület előkészítése

Régi nem kezelt fa felületek: Elszürkült, az időjárásnak kitett fa felületeket a hordképes rétegig
visszacsiszolni és portalanítani.

Bevonattal ellátott fa felületek: Hordképes Alkidgyanta lazúrokat megcsiszolni és megtisztítani. Nem
hordképes bevonatokat eltávolítani.

CapaWood Primer-t alaposan felkeverni. A terméket ecsettel hordjuk fel.Anyag előkészítés
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Impregnálás/alapozás Köztes- és fedő réteg

1-2 x CapaWood Primer
2-3 x CapaWood Performance
vagy
1-2 x CapaWood Protect Plus

A felhasználás módja

Nem szükséges, feldolgozásra kész.Hígítás

Sima fa felületeken: kb. 100 ml/m2/réteg. Erősen szívó alapfelületeknél ez az érték magasabb
lehet.

Felhasználás

Az anyag-, levegő- és az alapfelület: Minimum 5 oC és maximum 30 oC lehet.Feldolgozási feltételek

20 oC- on és 65 % relatív páratartalom mellett 5 óra elteltével száraz és 8 óra elteltével
átvonható. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom mellet a száradási idő
meghosszabodik. Kemény fák esetén (pl. Tölgy) a száradási időt nem lehet befolyásolni.

Száradás/száradási idő

Lakkbenzinnel.Szerszámok tisztítása

Tanács

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: Gyermekektől elzárva tartandó. Szembe, bőrre vagy ruhára nem
kerülhet. HA BÖRRE KERÖL: Lemosás bő vízzel/.... EUH 208 - Propikonazolt tartalmaz. Allergiás
reakciót válthat ki.

Veszélyek jelzése / Biztonsági
Ajánlások

(a közzététel időpontjának megfelelő
állapot)

Csiszolás esetén használjunk
P2 típusú porszűrőt. Csak kenéssel és
hengerléssel dolgozható fel.

Figyelem
(a közzététel időpontjának megfelelő

állapot)

A folyékony anyagmaradványokat
adja le a régi festékek/lakkok
gyűjtőhelyén, a beszáradt anyagmaradványokat
építési hulladékként és
törmelékként vagy települési hulladékként,
ill. háztartási szemétként ártalmatlanítsa.
Csak teljesen üres dobozt adjon
le újrahasznosításra.

Ártalmatlanítás

EU határérték erre a termékre (A/f-OB): 700 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 680 g/l VOC-t tartalmaz.EU határérték a VOC tartalomra

08 01 12 festék vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-tőlGIS kód

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

Ügyfélszolgálat
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