Fișa tehnică nr. 656

CapaPlex
Grund special diluabil cu apă, pentru interior și exterior. Îmbunătățește suprafețele și vopselele pe bază de clei de la interior.

Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

Proprietăți

Material de bază
Ambalaj/Capacitate recipient
Depozitare
Date tehnice
Compatibilitatea conform
fișei tehnice nr. 606
Definirea domeniilor de aplicare

CapaPlex este un grund pe bază de dispersie, incolor, diluabil cu apă, pentru egalizarea suprafeţelor solide (fixe) ce sunt puternic sau neuniform absorbante. Destinat în mod deosebit suprafeţelor din BCA. Timpul de aplicare (timpul de găleată) al vopselelor/finisajelor crește semnificativ
prin grunduirea prealabilă cu CapaPlex a suprafețelor. De asemenea, poate fi utilizat ca protecție
transparentă, rezistentă la spălare, pentru tapetele din hârtie și vopselele de dispersie.
Strat de protecție lucios pentru interior
Îmbunătățește vopselele de interior
O foarte bună capacitate de protecție
Grund pentru BCA
Conținut ridicat de compuși solizi (liant)
Rezistență permanentă la îngălbenire
Dispersie de rășină sintetică apoasă modificată.
1 l, 5 l, 10 l
La rece, dar ferit de îngheț.
Densitate: 1,0 g/cm3.
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(–) nu este adecvat / (○) adecvat condiționat / (+) adecvat

Aplicare
Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN
18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării
compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.

Mod de aplicare

Cu pensula, bidineaua, rola cu fir scurt 9-12 mm sau prin pulverizare cu aparate Airless.
La aplicarea cu rola, pot rămâne urme de capete de rolă pe suprafețele netede, urme ce pot fi îndepărtate cu o pensulă atâta vreme cât stratul este umed.

Diluare

CapaPlex se diluează numai cu apă.

Fișa tehnică nr. 656
Suprafețe normal absorbante: CapaPlex diluat cu 1-2 părți apă.
Grunduirea suprafețelor puternic absorbante: CapaPlex se diluează cu 3-4 părți apă și dacă este necesar, se aplică în 2 straturi.
Suprafețe nevopsite de BCA: Se aplică CapaPlex diluat cu 3 părți apă.
Instrucțiuni de aplicare

Strat suplimentar de CapaPlex ce conferă luciu:
Strat suplimentar lucios-mătăsos la interior: CapaPlex aplicat nediluat în 1-2 straturi.
Strat suplimentar mat- mătăsos / protecție a tapetelor la interior: 1-2 straturi de CapaPlex diluat
cu 1-2 părți de apă.
Strat suplimentar mat: 1-2 straturi de CapaPlex diluat cu 4 părți de apă.
În cazul aplicării stratului suplimentar ce conferă luciu, este recomandat crearea unei suprafețe de testare pentru determinarea gradului de luciu. Această evaluare se va face numai după uscarea completă a suprafeței.

Consum
Condiții de prelucrare
Timp de uscare
Unelte

Cca. 50-200 ml/m², în funcție de gradul de absorbție și structura suportului. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.
La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor
mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Poate fi aplicat cu pensula, rola sau prin pulverizare.
Aplicare Airless:
Unghi de pulverizare: 60°
Duză: 0,029"
Presiune la pulverizare: 50 bar

Curățarea uneltelor
Indicații

Se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.
CapaPlex nu este recomandat pentru suprafeţele orizontale cu acumulare de apă.
Suprafețele netede ar trebui să aibă o capacitate uniformă de absorbție. Aplicați produsul rapid și
fără întrerupere. Temperaturile ridicate scurtează timpul de aplicare. Neuniformitățile și urmele de
rolă nu pot fi întotdeauna evitate în cazul suprafețelor cu lumină tangențială.

Recomandări
Frazele de pericol și precauție
(valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi orice contact cu
ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN
CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun. Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, masă de reacție compusă din 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3on și 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06
(Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

Giscode: BSW20

Compoziţie
Indicații suplimentare
Consultanță tehnică

Suport tehnic

Rășină de acetat de polivinil, apă, ester de hidroxiacid, aditivi, conservanți.
A se vedea fișa cu date de securitate.
În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din
punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații
noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro
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