Fișa tehnică nr. 845

Filtergrund grob
Grund izolator pentru interior, ecologic, utilizat împotriva petelor de
nicotină, apă, funingine şi grăsime, înaintea finisării cu produse
structurate.

Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

Proprietăți

Material de bază
Ambalaj/Capacitate recipient
Culoare

Material pigmentat pe bază de dispersie pentru izolarea petelor de nicotină, apă, funingine şi grăsimi ca pregătire înaintea finisării cu produse structurate.
Filtergrund grob este alb-transparent, izolează vizibil dar insolubil petele și murdăria ce altfel ar păta
și penetra straturile de finisaj. Acest produs se remarcă în mod deosebit prin aderența și rezistența
foarte bună a finisajelor structurate aplicabile ulterior.
Filtergrund grob servește ca strat de grund înaintea realizării finisajelor cu tencuieli Caparol pe bază
de dispersie, Capadecor VarioPutz, Capafloc Vario și multe altele.
diluabil cu apă, ecologic
efect puternic de izolare
leagă (izolează) în mod vizibil petele colorante și mizeria
cu capacitate de difuzie
aderență foarte bună
aplicare ușoară și simplă
Dispersie pe bază de răşini sintetice conform DIN 55 945
12,5 l
Alb-transparent.
Nuanţabil manual cu max. 5% coloranţi CaparolColor sau AmphiColor fără a se pierde din efectul
de izolare.

Depozitare
Date tehnice
Compatibilitatea conform
fișei tehnice nr. 606
Definirea domeniilor de aplicare

La rece, ferit de îngheţ.
Densitate: cca. 1,2 g/cm3.
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(–) nu este adecvat / (○) adecvat condiționat / (+) adecvat

Aplicare
Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. În Germania: respectați
VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Suprafețele cu pete de apă (uscate) se curăță prin periere uscată. Suprafețele murdare cu nicotină,
pătate cu funingine sau cu pete de grăsime se spală cu apă și detergent casnic degresant şi se lasă
să se usuce bine.
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Pe suprafețele puternic absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau Capasol. Straturile
suport neaderente se îndepărtează iar suprafața se pregătește corespunzător.
Mod de aplicare
Instrucțiuni de aplicare

Consum
Condiții de prelucrare

Cu pensula, rola sau prin pulverizare. Curățarea sculelor se face cu apă imediat după folosire.
Se aplică un strat de grund cu Filtergrund grob nediluat şi se lasă să se usuce bine (cel puţin 12
ore). În continuare, suprafeţele grunduite cu Filtergrund grob se acoperă cu tencuieli structurabile
Caparol, Capadecor VarioPutz sau Capafloc Vario, respectând indicațiile producătorului.
Cca. 200-250 ml/m2 pe strat, pe suprafețe netede.
Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător.
Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:
16°C pentru strat suport şi mediu.
Funcționalitatea lui Filtergrund grob este garantată numai în cazul în care temperatura este într-atât
de ridicată încât este posibilă o uscare rapidă. Pentru a se obţine o izolare bună este necesar ca, în
cazul în care temperatura este redusă, uscarea stratului de grund să se facă cu aparate de uscare
cu aer cald.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, poate fi aplicat un nou strat după 12 ore. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

Materialul nu este recomandate la folosirea în încăperi cu umiditate ridicată, de ex. brutării, carmangerii. Încăperile unde se vor prepara, depozita sau vinde alimente se vor ventila cel puţin 3 zile de la
data aplicării materialului şi până la darea în folosinţă a încăperii.

Recomandări
Măsuri de securitate
(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau
fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A
nu se arunca la canalizare. Evitați dispersarea în mediu. Curățarea sculelor se va face imediat după
utilizare, cu apă și săpun. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Utilizați filtru combinat A2/P2.
Conține benzizotiazolinonă, metilizotiazolinonă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru
alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național
de Sănătate Publică.

Dezafectare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de
colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile 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/g): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 25 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-GP01

Compoziţie

Dispersie pe bază de răşină poliacrilică, dioxid de titan, carbonat de calciu, silicați, apă, alifatic
(<2%), aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă).

Consultanță tehnică

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 oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte

Suport tehnic

0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro
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Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro.
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