
Putzgrund

Специална грунд боя със заздравяващо действие

Техническа карта 610

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Специална бяла грунд-боя за интериорно и екстериорно полагане, преди нанасяне на
финишен слой с дисперсионни, силиконови, силикатни, дисперсионно-силикатни, 
върху минерални екстериорни и интериорни повърхности и полимеризирани бои.

Характеристики • Устойчив на атмосферните условия
• Xидрофобиращ
• Добра покриваща способност
• Висока заздравяваща способност
• Водоразредим, не съдържа вредни вещества за природата
• Тонира се в ColorExpress система
Трудно възпламеним съответстващ по строеж на Capatect-WDV-системата, а също 
така и на Capatect-VHF-системата. 

Опаковка 8 kg, 16 kg, 25 kg

Цвят Бял
Putzgrund може да се нюансира с макс. 25 % CaparolColor пълни цветове или нюанси
(Alpinacolor) или AVA-Amphibolin пълни цветове или нюанси. Putzgrund е свързан с
ColorExpress-системата, която автоматично го прави съвместим с до 70 вида различ-
ни светли разцветки.

Технически данни Плътност: прибл. 1,6 g/cm³

Съхранение Да се съхранява на хладно, но да се пази от замръзване

Разход При нанасяне върху гладки повърхности разходът е приблизително 200 – 250 mg/m² в
зависимост от основата и употребата. 
За по-груби основи съответства по-висок разход.
Точният разход може да се установи след пробно нанасяне н а конкретната 
повърхност.



Техническа карта 610

Подходящи основи Основите трябва да са чисти, сухи, здрави и без наличието на разделящи субстанции.
Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, aл. 3.

Подготовка на основата Относно приложението на продукта за различните типове основи и тяхната предва-
рителна подготовка да се вземе под внимание техническа информация номер 650 
“Основи и тяхната подготовка”

Разреждане: Да се разрежда само с вода.

        ПРИЛОЖЕНИЕ

        СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност 
(валидни към датата на 
публикуване) 

Да се пази далече от деца. В случай на контакт с очите да се изплакнат веднага обил-
но с вода. Да не се изсипва остатък от съдържанието в канализацията, водоизточни-
ците или почвата. При работа с пръскащи устройства да не се вдишва от капчиците, 
които се разнасят във въздуха. Да се избягва яденето, пиенето или пушенето при упо-
требата на грунда. По време на нанасянето и съхненето на грунда да се осигури добра 
вентилация. За допълнителна информация, моля погледнете Листa за безопасност на 
продукта, издаден от производителя.

Нанасяне на покритието За екстериор: върху груби порьозни, лесно песъчливи повърхности предварително 
се грундира с OptiGrund E.L.F. Върху песъчливи, варовити основи – предварително 
грудниране с Dupa-grund; при топлоизолационни системи с полистирен с AmphiSilan-
Putzfestiger.

За интериор: върху меки гипсови основи и плочи от гипскартон грундиране с 
CaparolTiefgrund TB. При основи със съдържащи разтворими във вода оцветяващи 
вещества да се грундира грубо с Caparol-Filtergrund. 
При нормално абсорбиращи, носещи основи Putzgrund да се нанася без предвари-
телно грундиране.
Ако Putzgrund се използва като предварително или междинно покритие, да се раз-
режда с макс. 10% вода. При последващо цветно покритие с дисперсионни, силико-
нови, силикатни, дисперсионно-силикатни и полимеризирани бои, Putzgrund трябва 
да бъде в един тон с финишния слой.

Условия за работа Минимални температури на работа: +8 °C за основата и въздуха.
При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % за приблизително 12 
часа след полагане.
При по-ниски температури времето за изсъхване се удължава

Инструменти Грундът може да се нанася с четка, валяк или пръскащи устройства. Използваните
инструменти да се почистват след употреба с вода.

Важно Putzgrund не е подходящ за хоризонтални повърхности с водни натоварвания. При
използването на Caparol-Tiefgrund TB в интериора може да се усети типична мириз-
ма на органичен разтворител. Затова трябва да се осигури добра вентилация на по-
мещението. За помещенията с по-високи изисквания използвайте слабо ароматния 
AmphiSilan-Putzfestiger.
За да се запазят специфичните качества на Putzgrund, той може да се нюансира само 
с CaparolColor пълни цветове, тониращи цветове (Alpinacolor), AVA-Amphibolin пълни 
цветове, техни нюанси или с ColorExpress. Продуктът не трябва да бъде смесван с 
други продукти. 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ
Обезвреждане За рециклиране да се предават само празни опаковки. Течното съдържание от проду-

кта да се изхвърля като течни бои на определените за това места. Засъхналите оста-
тъци от продукта да се изхвърлят както остатъци от стари вододисперсионни бои или 
като домашни отпадъци.

Техническо съдействие ДАУ Бента България ЕООД 
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg; 
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg 
www.caparol.bg

Техническа информация 610. Издание януари 2016 г.
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да 
ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. 
Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване  и употреба, дали избраният материал е пригоден 
за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. 
Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg

Пределна концентрация на 
ЛОС 

Този продукт (Kat. A/а): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. < 10 g/l ЛОС (VOC)

Състав Дисперсия на акрилна смола, титаниев диоксид, калциев карбонат, силикати, вода,
образуващи филм подобрители, добавки, консерванти.


