
Caparol AquaSperrgrund

Водоразредим грунд с много добри 

адхезивни и покривни свойства

Техническа карта 384

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Специален грунд с много добри покривни свойства на петна от никотин, вода и сажди. 
Използва се също като изолационен слой преди нанасянето на тапети. С много добри 
адхезивни свойства. 

Характеристики • Водосъобразен, щадящ околната среда
• Силен изолационен ефект
• Изолационен материал съгласно VOB
• Дифузен капацитет
• Sd стойност < 0,1 m
• Висока адхезия
• Устойчив на алкални вещества

Опаковка 5l, 12,5l

Технически данни • Плътност: прибл. 1,43 g/cm³

Степен на гланц Мат

Основа Катионна смола, полимеризирана в разтвор

Подходяща съгласно 
тех. информация № 606 
Определяне на области на 
приложение

Цвят Бял
Този материал не може да се тонира, тъй като не е съвместим с други продукти.

интериор 1 интериор 2 интериор 3 екстериор 1 екстериор 2

+ + + - -

(-) не е подходящ / (O) подходящ условен / (+) адекватен

Разход Прибл. 90-110 ml/m2 на слой, върху гладки основи. На неравни повърхности, 
консумацията се увеличава. Точната консумация се определя чрез вземане на проби.

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



Техническа карта 384

Обезвреждане Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат 
в съответствие със законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухи-
те отпадъци от материали като сухи бои или домакински 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 384. Издание януари 2017 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. < 20 g/l ЛОС (VOC)

Състав Полиакрилова смола, титанов диоксид, силикати, вода, добавки.

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия на обработване Долна граница на температурата за обработка: + 5°C. За оптимален ефект се 
препоръчва нанасяне на продукта  при температура от 16°C.

Време за изсъхване 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

Инструменти Нанася се с четка или мече. 
Почистете инструментите с вода веднага след употреба. 

Важно Caparol AquaSperrgrund не се разрежда или смесва с други материали. Стаите, в 
които се приготвя, съхранява или продава храна, трябва да се вентилират най-малко 
3 дни от датата на нанасяне на материала.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. При контакт с очите, веднага да се из-
плакнат обилно с вода. Да не се вдишват аерозолите с изпарения или спрей. Да не се 
изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда.
Може да предизвика алергична реакция.

Съдържа: 1,2-бензизотиазол-3 (2Н) -он, 2-метил-2Н-изотиазол-3-он

Подходящи основи Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества.
Спазвайте ВОБ, глава. В, DIN 18363, параграф 3.

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на основата Продуктът се нанася върху всички минерални повърхности (мазилка, бетон, зидария), 
дървени плоскости, пресовани плоскости и ПДЧ, гипсови плоскости, стари бои, цветни 
метали и др. Петна от никотин, сажди или мазнини се измиват с вода и обезмасляващ 
препарат, и се оставят да изсъхнат напълно. 

Нанасяне:
Основно покритие: Нанесете Caparol AquaSperrgrund неразредено. На силно 
засегнатите места се нанася втори слой.

Разреждане Прилага се неразреден. Може да се разрежда с макс. 3% вода или CapaSol Konzentrat, 
за да се регулира консистенцията на материала.

Мерки за сигурност (валид-
ни при дата на публикува-
не)


