
Caparol Alb Interior

Наситено бяла интериорна боя

Техническа карта R27

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Интериорна боя, предназначена за боядисване на интериорни стени и тавани.

Характеристики • С ниски емисии, без мирис, без разтворители
 • Екологично чист
 • Дифузен капацитет,  Sd стойност < 0,1m
•  Лесна обработка

Опаковка 2,5 l, 9 l,15 l, 28 l

Цвят Бял.
За ръчно оцветяване е необходимо да се смеси цялото количество боя, за да се избе-
гнат разликите в цвета. При поръчка на боята в количества над 100 литра. от един и 
същи цвят, продуктът може да бъде доставен, при поискване, оцветен във фабриката. 
За да избегнете грешки при тониране, проверете точността на цвета преди да поста-
вите продукта. На непрекъсната повърхност ще се използва оцветена боя с номер на 
партида / цвят идентичен.

Степен на гланц Мат

Основа Синтетична дисперсия

Съхранение На хладно място, но да се предпазени от замръзване

Технически данни • Устойчивост на мокро триене Клас 5
• Покривна способност клас 2, при разход 7 m2 / l, респективно 130 ml/m2

• Максимална зърнометрия: фина (< 100 μm)
• Плътност 1,65 g/cm3

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи Повърхностите трябва да са чисти, гладки,сухи, твърди (стабилни), носещи и без раз-
делителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава В, DIN 18363, параграф 3. 
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Начин на полагане Мазилки от разтвори P II и P III / минимална якост на натиск съгласно DIN EN 998-1 
от минимум 1,5 N mm 2:
Твърди, нормално абсорбиращи мазилки се боядисват без предварително грунди-
ране. На много порести, пясъчни, абсорбиращи мазилки, нанесете грунд OptiGrund 
E.L.F. или Capricol Tiefgrund.

Мазилки и гипсови мазилки от групата на PIV / минимална якост на натиск съгласно 
DIN EN 13279 мин. 2 N/mm2 :
Нанесете грунд Caparol WeissGrund. Покритието от гипсова мазилка с пясъчно по-
критие се шлифова, отстраняват се праховите частици и се нанася грунд Caparol 
Tiefgrund TB.

Плоскости от гипскартон:
На абсорбиращите плоскости се нанася грунд OptiGrund E.L.F. или Caparol Tiefgrund 
TB. На плътните плоскосту, нанесете грунд Caparol WeissGrund.

Бетон:
Евентуалните остатъци от ронливи вещества, и от прахообразни, песъчливи вещества 
се отстраняват.  Грундира се с Capaplex разреден с вода в пропорция 1:3.  

Зидовете от тухли от варовиков камък и  от неизмазани тухли:
Боядисват се без предварителна подготовка.  

Носещи здрави покрития: 
Меките и абсорбиращи повърхности са боядисани без предварителна подготовка. 
Гланцираните и лакирани повърхности се шлифоват, за да се получат прилепнали по-
върхности. Нанесете грунд от Caparol WeissGrund.

Неносещи покрития: 
Премахнете слоевете от лакове, дисперсионни бои или синтетични смоли. На гладки, 
слабо абсорбиращи повърхности, нанесете грунд на Caparol WeissGrund. На много 
пореста, пясъчна или абсорбираща повърхност, нанесете грунд OptiGrund E.L.F. или 
Capricol Tiefgrund. Неносещите минерални бои се отстраняват механично и повърх-
ността се почиства от прах. Нанесете грунд от Caparol Tiefgrund TB.

Слоеве боя на базата на лепило: 
Измийте повърхността внимателно, като отстраните старите слоеве напълно, нанесе-
те грунд Caparol Tiefgrund TB.

Небоядисани грапави, релефни или отпечатани тапети: 
Боядисват се без предварителна обработка.  

Небоядисани релефни тапети: 
Боядисват се без предварителна обработка.
Нездрави тапети: Отстраняват се изцяло. Измиват се остатъците от хартия и лепило. 
Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Атакувани от мухъл повърхности: 
Мухълът или плесените се измиват. Повърхността се покрива добре с Capatox или с
FungiGrund и се оставя да изсъхне. Нанася се един слой грунд в зависимост от вида 
и естеството на основата. За полагане на финишни покрития върху силно замърсе-
ни основи се използват боите анти-мухъл Fungitex-W, Indeko-W или Malerit-W. Да се 
спазват законните разпоредби и правила (напр. разпоредбите за опасните вещества 
и биоцидните материали).

Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини:
Петната от никотин, от сажди или мазнини се измиват с вода, с добавен обезмасля-
ващ миещ препарат и се оставят да изсъхнат добре. Сухите петна от вода се почистват 
със суха четка. Нанася се един изолиращ слой грунд Caparol AquaSperrgrund. Върху 
силно замърсените повърхности използвайте боята с изолиращо действие Aqua-inn 
Nº1.
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Начин на нанасяне Наситено и дори покритие от бял Caparol White Неразреден или разреден с макс. 
5% вода. На контрастиращите цветни повърхности грундираният слой на разреде-
ната боя с макс. 10% вода. На неравномерни абсорбиращи основи нанесете грунд на 
Caparol Weiss-Grund.

Четка, валяк или пръскане Airless.
Безвъздушно приложение:
Ъгъл на разпръскване: 50 °
Дюза: 0.023-0.026 „
Налягане на спрея: 150-180 bar

Почистването на оборудването се извършва чрез измиване с вода веднага след упо-
треба.

Разход Около 130 ml/m2, върху гладки основи. Разходът нараства при нанасяне върху груби 
основи. Точният разход се определя след проби. 

Дърво и дървен материал: 
Нанася се разредена с вода екологичната боя, Capacryl Acryl-Lacken или Capacryl PU-
Lacken.  

Малки повредени повърхности:
След подходяща подготовка се поправят съгласно указанията за обработка с Caparol 
Akkordspachtel и ако е необходимо, се нанася един слой боя като грунд.

Условия на работа Долна температурна граница за нанасяне и изсушаване: +5 °C за продукта, основата 
и околната среда.

Време за съхнене При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха може да се боядисва след 12 часа.
При по-ниски температури се удължава времето за съхнене. 

Бележка За да се избегнат видими припокривания, боя без прекъсване, мокро на мокро, за да 
се получи еднакъв вид на фини повърхности и / или тангенциална светлина, е необ-
ходимо боята да се разбърка добре. За зони с неблагоприятно осветление (странична 
светлина) препоръчваме да използвате CapaSilan. Когато прилагате Caparol Tiegrund 
TB, може да се появи специфичен аромат на разтворител. Поради тази причина тряб-
ва да се осигури адекватна вентилация на работното пространство. В чувствителна 

        СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност 
(валидни към датата на 
публикуване) 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се използва само в добре проветре-
ни помещения. Забранено е да се яде и пие, както и да се пуши по време на употреба. 
При контакт с очите или кожата веднага да се измие обилно с вода. Да не се изпуска 
в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда. Почистете инструмен-
тите веднага след употреба със сапун и вода. Не вдишвайте изпаренията. Вижте спе-
циалните инструкции / информационния лист за безопасност.

Обезвреждане Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреж-
дат в  съответствие със законните разпоредби, като отпадъци от бои на водна основа.
Сухите отпадъци от материали - като сухи бои или домакински отпадъци. 
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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 R27. Издание април 2014г.
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 

Кат. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс.10 g/l COV.

Състав Водна дисперсия на стирол-акрилни съполимери, титанов диоксид, калциев карбонат, 
вода, добавки, консерванти.


