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Capalac AllGrund
Gyorsan száradó, sokoldalúan alkalmazható kiváló tapadással
rendelkező korróziógátló alapozó kül- és beltérben.

Termékleírás

Kiváló tapadású és gyorsan száradó alapozó teljeskörű korrózióvédelemmel vas- és acélfelületeken,
valamint tapadás javító alapozó alumínium, réz, cink, kemény-PVC, fa és faalapú anyagokon, kül- és
beltérben.

Alkalmazás

■ Teljes értékű korróziógátló alapozó vas- és acélfelületeken (DIN 18363 szerint)
■ Kiváló tapadás
■ Gyorsan szárad
■ Hatékony időjárás elleni védelem
■ Kül- és beltérben történő alkalmazhatóság
■ Aromamentes

Tulajdonságok

Speciális szintetikus gyanta kombináció aktív korróziógátló pigmentekkel és aromamentes
oldószerekkel.

Bázis

750 ml / 2,5l / 10lKiszerelés/csomagolási egység

Szín: fehér

A Capalac AllGrund gyárilag vagy Caparol partnereknél ColorExpress színezőgép rendszerrel a
használatos Caparol színkártyák által színezhető. Feldolgozás előtt ellenőrizze a színezett terméket a
színeltérés elkerülése érdekében.
A ragyogó, intenzív színek, mint pl. sárga, narancs, piros, stb. alacsonyabb átlátszatlan (takarás /
fedőképesség) tulajdonsággal rendelkeznek. Emiatt célszerű első, alapozó rétegként egy hasonló
pasztell színárnyalt felhordása, amely egységes homogén felületet eredményez.

Színek

SelyemmattFényességi fok

Hűvös, fagymentes helyen, az edényt jól lezárva.Tárolás

Sűrűség: kb. 1,3 g/cm³Műszaki adatok

Beltér 1 Beltér 2 Beltér 3 Kültér 1 Kültér 2

○ ○ ○ + +

(–) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható

A termék
felhasználási területe a 606. számú

Műszaki Információban definiáltak
alapján.
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Feldolgozás

Fa, fa alapú anyagok, vas, acél, cink, alumínium, réz, kemény PVC és meglévő stabil, hordképes
alapok. Eloxált alumíniumon nem alkalmazható.
Az alapfelület legyen stabil, szilárd, száraz, valamint tiszta és minden olyan anyagtól mentes, amely
csökkenti a megfelelő tapadást. A fa nedvességtartalma mérettartó faelemeknél nem haladhatja meg
a 13%-ot, nem mérettartó faelemeknél a 15%-ot.

Figyelem: A horganyzott acél- vagy cinklemezekre az alapfelület előkészítését követően legalább két
réteg Capalac AllGrund-t kell felhordani, hogy biztosított legyen az alkidgyanta mázolóanyagok
megfelelő tapadása – a cink-oxid csökkenti a festendő felület tapadását. Alternatív megoldásként
Capalac AllGrund helyett az alapozás történhet Capalac 2K-EP-Haftgrund vagy a Disbon 481 EP-
Uniprimer használatával. További kipróbált és bevált rendszermegoldás cink / galvanizált felületek
bevonására: alapozás Capacryl Haftprimer alkalmazásával majd köztes- és fedőrétegként Capacryl
PU-Gloss vagy Capacryl PU-Satin használata.
Horganyzott / cink alkatrészek védőbevonataihoz (duplex rendszer a DIN EN ISO 12944 szerint)
javasolt, előnyben részesített termékek: Capalac Profi Compact és Capalac Aqua Metallschutz. 

Alkalmas alapfelületek

Fa elemek:
A fa felületét szálirányban meg kell csiszolni, majd alaposan megtisztítani és az esetleg kiszivárgó
fatartalmat (fagyanta) eltávolítani. Az éles sarkokat, éleket törje le, csiszolja le (lásd a BFS No. 18.
adatlapját).

Vas acél:
Vas és acél felületek előkészítése SA 2 ½ (szemcsesugaras tisztítás) vagy ST3 (gépi tisztítás) felület
előkészítési fokozat szerint. Kövesse a DIN EN ISO 12 944-4 szabványt.

Cink, kemény PVC:
A felületet mossa le ammóniás/szalmiákos nedvesítőszerrel, majd csiszológyapjúval csiszolja meg (a
BFS No. 05. és 22. adatlapja szerint).

Alumínium, réz:
A kívánt tisztítószerekkel (nitróhígítós vagy hígított foszforsavas tisztítás) a felületet tisztítsa meg, majd
csiszológyapjúval csiszolja meg (lásd a BFS No. 06 adatlapját).

Meglévő, régi, hordképes bevonatok:
A régi, hordképes bevonatot csiszolja meg és / vagy kezelje lúgos tisztítószerrel. A nem hordképes
régi festékbevonatokat maradéktalanul el kell távolítani.

Alapfelület előkészítése

A Capalac AllGrund feldolgozható ecsettel, hengerrel vagy megfelelő gépi szóróberendezéssel.
Felhasználás előtt a terméket alaposan keverje meg, szükség esetén Caparol AF-Verdünner
aromamentes hígítóval hígítható.

Útmutató Airless szórással történő alkalmazáshoz:

A felhasználás módja

Ø Fúvóka Nyomás Hígítás  Anyaghőmérséklet

Magas nyomású 1,5 – 1,8 mm 3 – 4 bar kb. 10% -

Alacsony nyomású 1,5 – 1,8 mm 0,2 – 0,5 bar kb. 10% -

Airless / Aircoat-TempSpray 0,011" – 0,013" 180 – 230 bar - (max szállítási
viszkozitás) 35 °C

További információkért keresse területileg illetékes Értékesítő / Szaktanácsadó kollégánkat.
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Bevonatrendszer

Alapfelület Felhasználási
terület Felület előkészítés Impregnálás Alapozás Köztesréteg Fedőréteg

Fa, faipari anyagok beltér csiszolás / tisztítás – Capalac AllGrund

Amennyiben
szükséges: Capalac
Classic HG/SM vagy

Profi HG/SM
mázolóanyagok

Capalac Classic HG/
SM vagy Profi HG/SM

mázolóanyagok

Fa kültér BFS Nr. 18 Capalac Holz-
Imprägniergrund Capalac AllGrund

Capalac Classic HG/
SM vagy Profi HG/SM

mázolóanyagok

Vas / Acél beltér rozsdát eltávolítani /
felületet megtisztítani – Capalac AllGrund

Amennyiben
szükséges: Capalac
Classic HG/SM vagy

Profi HG/SM
mázolóanyagok

Vas / Acél kültér rozsdát eltávolítani /
felületet megtisztítani – 2 x Capalac AllGrund

Capalac Classic HG/
SM vagy Profi HG/SM

mázolóanyagok

Cink beltér BFS Nr. 5 – Capalac AllGrund

Amennyiben
szükséges: Capalac
Classic HG/SM vagy

Profi HG/SM
mázolóanyagok

Cink kültér BFS Nr. 5 –

2 x Capalac AllGrund
vagy

1 x Capalac
2K-EP-Haftgrund

vagy
1 x Disbon

481 EP Uniprimer

Capalac Classic HG/
SM vagy Profi HG/SM

mázolóanyagok

Aluminium / Réz beltér BFS Nr. 6 – Capalac AllGrund

Amennyiben
szükséges: Capalac
Classic HG/SM vagy

Profi HG/SM
mázolóanyagok

Aluminium / Réz kültér BFS Nr. 6 – Capalac AllGrund
Capalac Classic HG/
SM vagy Profi HG/SM

mázolóanyagok

Kemény-PVC beltér / kültér BFS Nr. 22 – Capalac AllGrund

Amennyiben
szükséges: Capalac
Classic HG/SM vagy

Profi HG/SM
mázolóanyagok

Meglévő, hordképes
felületek 1) beltér / kültér csiszolás / tisztítás – 1) Capalac AllGrund 1)

Capalac Classic HG/
SM vagy Profi HG/SM

mázolóanyagok
1) A régi, hordképes felületek sérült területeit az alapfelületnek megfelelően kezelje.
Megjegyzés: Kritikus hordozófelületek (pl.: porfestet/szinterezet) esetében elengedhetetlen a megfelelő tapadás ellenőrzése.

Kiadósság ml/m2 /réteg Ecset Henger

Gépi szórás

Magas
nyomású Airless Alacsony

nyomású

Függőlegesen 90 – 100 80 – 90 120 130 120

Vízszintesen 110 110 170 170 160

Felhasználás

Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület egyenetlenségétől, minőségétől és a
felhordás módjától. A megadott érték tájékoztató jellegű, pontos értéket a helyszínen, próbafújással
kell meghatározni.

Az alkalmazás és a száradás során az alapfelület, anyag és a környezet alsó hőmérséklethatára +5 °
C. Ideális feldolgozási hőmérséklet: +10 - 25 °C, relatív páratartalom: ≤ 80%.

Feldolgozási feltételek
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20 °C-on és 65% relatív páratartalom
mellett

Porszáraz Megfogható Átfesthető

Időtartam kb. 45-60 perc 3 – 6 óra*
kb. 3 óra (fehér és világos

árnyalatok)
kb. 6 óra (intenzív árnyalatok)

Száradás/száradási idő

* A fehér, illetve fehér bázisból keverhető világos színárnyalatok alkidgyanta mázolóanyagokkal kb. 3 óra
száradást követően bevonhatók. Transzparens bázisból keverhető intenzív színárnyalatok esetében a
száradási idő kb. 6 óra. Vízzel hígítható mázolóanyagok alkalmazása elött legalább 12 óra száradási idő
szükséges.

Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalomnál a száradási idő arányosan
növekszik.

Használatot követően tisztítsa meg a szerszámokat szintetikusgyanta vagy általános hígítóval (Pl.:
Caparol AF-Verdünner, DisboADD 419).

Szerszámok tisztítása

Tanács

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra,
hosszantartó károsodást okoz. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését
okozhatja. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét
vagy címkéjét. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó.
Tilos a dohányzás. A gőzök/permet belélegzése tilos. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző
helyiségben használható. Elzárva tárolandó. Csiszoláshoz használjon P2 porszűrőt. Ne lélegezzen be
permetező ködöt. Használjon A2/P2 kombinált szűrőt.

Veszélyek jelzése / Biztonsági
Ajánlások

(a közzététel időpontjának megfelelő
állapot)

Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok
követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Újrahasznosításhoz csak üres kiszerelést szabad
szelektív hulladék feldolgozóba leadni. Folyékony anyagmaradékot régi bevonatok (festék, vakolat)
gyűjtőhelyén kell ártalmatlanítani, beszáradt anyagmaradékot építési, bontási, kommunális
hulladékként vagy háztartási hulladékként ártalmatlanítható.

Ártalmatlanítás

EU határérték erre a termékre (Kategória A/i): 500 g/l (2010). Ez a termék max. 500 g/l VOC-t
tartalmaz.

EU határérték a VOC tartalomra

BSL40GIS kód

Alkidgyanta, szintetikus gyanta, titán-dioxid, szilikátok, kalcium-karbonát, ásványi pigmentek /
töltőanyagok, cink-foszfát, alifás anyagok, adalékanyagok.

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

Lásd a biztonsági adatlapot.További részletek

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

Ügyfélszolgálat
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