Informații tehnice nr. 026

Capalac GrundierWeiß
Strat de grund cu rol de sigilare la exterior

Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

Capalac GrundierWeiß este un grund de sigilare cu difuzie deschisă pe elementele din lemn stabile
și instabile dimensional. Este destinat finisajelor ulterioare cu lacuri alchidice sau Capadur
Wetterschutzfarbe NQG. Utilizabil la exterior.

Proprietăți

Liant

Capacitate ridicată de acoperire
Capacitate bună de acoperire inclusiv pe muchii și canturi
Capacitate ridicată de difuzie
Cu uscare rapidă
Capacitate ridicată de umplere
Poate fi aplicat peste cap
Fără substanțe aromatice
Rășină alchidică cu solvenți fără substanțe aromatice.

Ambalaj/Capacitate recipient

Culoare

750 ml, 2,5 l, 10 l
ColorExpress:
0,750 ml, 5 litri
Alb
Culori suplimentare se pot obține în sistem de nuanțare ColorExpress.
În cazul utilizării culorilor cu slaba capacitate de acoperire (roșu, portocaliu, galben) se recomandă
aplicarea în prealabil a unui grund adecvat din sistemul de nuanțare a grundurilor pentru lemn.
Pentru Capadur Color Wetterschutzfarbe, Capacryl Haftprimer si Capalac Grundierweiβ, exista
sisteme de nuanțare a grundurilor in ColorExpress.

Grad de luciu
Depozitare
Date tehnice

Utilizare conform Info
Tehnic nr 606 din
definiția domeniilor
de utilizare

Mat-mătăsos
La rece, recipientele să fie ermetic închise.
Densitate: cca. 1,2 g/cmᶟ
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Prelucrare
Suporturi recomandate

Pregătirea suprafeței suport

Elemente din lemn finisate și nefinisate.
Suporturile trebuie să fie portante, usca-te, curate, fixe şi fără substanţe de separare. Umiditatea
lemnului nu trebuie să depășească 13% la elementele stabile dimensional și 15% la elementele din
lemn fără stabilitate dmensională.
Elementele din lemn se șlefuiesc pe direcția fibrelor lemnului, suprafețele se curăță temeinic iar
subsanțele din lemn (rășini, etc) se vor îndepărta. Vezi BFS nr. 18.
Se şlefuiesc şi se curăţă.
Finisaje portante vechi:
Finisajele vechi se vor șlefui sau curăța cu soluții alcaline. Finisajele neportante vechi se vor
îndepărta.

Mod de aplicare

Prelucrare:
Capalac GrundierWeiß poate fi aplicat cu pensula, cu rola sau prin pulverizare. Înainte de utilizare a
se amesteca bine iar în caz de necesitate a se cu Caparol AF Verdünner.
Indicații de pulverizare:
Duză

Presiune

Diluție

Temperaura
materialului

Airless

0,009-0,013

inch

180 – 200 bari

Pregătit pentru
aplicare

-

Aircoat-Tempspray

0,009 -0,013 inch

180 – 200 bari

Pregătit pentru
aplicare

35 °C

Construcția straturilor:
Strat suport

Utilizare

Pregătirea stratului
suport

Impregnare

Grunduire

Strat intermediar

Strat final

elemente din lemn
nefinisat

exterior

Conf. BFS-Nr. 18

Capalac
HolzImprägniergrund1)

Capalac
GrundierWeiß

Capalac Alkydharzlacke
sau Capadur
Wetterschutz-farbe
NQG

Capalac
Alkydharzlack sau
Capadur
Wetterschutzfarbe
NQG

Finisaje vechi
portante

exterior

șlefuire/curățare

-

Capalac
GrundierWeiß

-

Pe elementele din lemn stabile dimensional sunt necesare conform BFS nr.18 două straturi intermediare.
1) Doar î cazul elementelor din lemn cu risc de mucegăire.

Consum

Temperatura minimă de lucru

Timp de uscare

Curățarea instrumentelor
de lucru
Indicație

Cca. 100 ml/ m²
Valorile de consum sunt orientative, pot fluctua în funcție de suport și de natura acestuia. Valori
exacte de consum pot fi obținute doar după efectuarea de probe în prealabil.
Temperatura materialului, mediului și suportului:
Min. 5 °C

La 20 °C și 65 % umiditate relativă a aerului

uscat la atingere

poate fi reacoperit

După ore

2-3

4-5

Imediat după utilizare cu diluant pe bază de rășină sintetică sau diluant universal.

Capacitatea de sigilare a lui Capalac GrundierWeiß se va testa înaintea aplicării straturilor de finisaj.
(valabil înaintea aplicării lacurilor de finisaj final pe bază de apă Capacryl PU Satin/Goss sau
Capadur Wetterschutzfarbe NQG)
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Recomandări
Indicaţii de pericol/
Sfaturi de securitate
(valabil la data publicării)

Lichid şi vapori inflamabili. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul
sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de
căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. A nu mânca, bea sau fuma în
timpul utilizării produsului. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): ÎN CAZ DE CONTACT
CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu
apă/faceţi duş.
Conține: acizi grași, C 18, produse de reacție cu N, N Dimetil- 1,3 Propanediamin. Poate provoca o
reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21318 36 06 (LuniVineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

Dezafectare

Numai ambalajele goale pot fi date spre reciclare. Resturile lichide se predau la centrele de
colectare de vopsele și lacuri; resturile uscate de material se vor evacua ca și gunoiul menajer.

Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul VOC

Al acestui produs (Kat. A/g): 350 g/l (2010). Acest produs conține max. 350 g/l VOC.

Cod produs vopsele si lacuri

BSL20

Declarație
conținutul de substanțe
Suport Tehnic

Rășină alchidică, dioxid de titan, silicați, carbonat de calciu, hidroxid de aluminiu, eter glicolic, apă,
alifați, aditivi.
Tel.:0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro
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