
Capalac Grundierweiss

Изолиращ грунд за дървени елементи,  за 

екстериор

Техническа карта 030

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Боя за вътрешно и външно приложение, приложима като слой грунд и като междинен 
слой върху дърво и метал. Поради характерния мирис на алкидна смола се препоръч-
ва използването на продукта Capacryl PU-Vorlack за грундиране на големи площи от 
закрити помещения.

Характеристики • Без ароматни разтворители
• Висока покривна способност поради непрозрачността
• Добра стабилност
• Висока адхезионна способност
• Устойчивост на триене
• Добра способност за разстилане
• Тиксотропна
• Без олово и хром
• Бързо съхнене
• Основен бял цвят (може да се оцвети)

Опаковка Capalac Vorlack: 375ml; 750ml; 2,5l; 10l
Capalax mix Vorlack: 500ml; 1l; 2,5l; 10l

Цвят Бял.
Може да се оцвети с макс. 5% Capalac Hochglanz-Buntlack или в системата Capalac 
mix в около 18.000 цвята.

Съхранение В добре затворена оригинална опаковка, съхраняван на сухи и прохладни места, 

Плътност 1,5 g/cm3

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчителни основи Да се разбърка добре преди употреба. Може да се нанася с четка, мече или с пръска-
не. Дърво, дървени материали и метал.

Подготовка на основата Основата се шлайфа според изискванията на основата, след което се почиства добре.

Свързващо вещество Алкидна смола без ароматни разтворители
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Нанасяне Продуктът може да се нанася с пръскане в консистенцията, в която е доставен, но 
трябва де се затопли съгласно таблицата по-горе. Capalac Vorlack е готов за нанасяне 
с четка. Или мече.

Указания за пръскане Airless:
Дюза 0,009 – 0,013 инч
Налягане: 180 – 200 бара
Разреждане: не е необходимо

Конструкция на слоевете

        СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност 
(валидни към датата на 
публикуване) 

Запалим. Многократният контакт с кожата може да причини изсъхване на кожата. Да 
се съхранява на недостъпни за деца места. Продуктът се съхранява с плътно затворена 
опаковка, на места с добро проветрение. Да се съхранява защитен от източници на 
огън – пушенето забранено.

Разход

+ 50С температура на материала, основата и въздуха.

Време за изсъхване: При 200 C и 65% oтносителна влажност на въздуха от 2 до 4 часа 
е суха на повърхността. След 12ч. може да се положи следващ слой или да се шлайфа. 

Условия за обработка

Вертикално нанасяне с:
четка: 80-100
мече: 70-90
Airless: 90

Хоризонтално нанасяне с:
четка: 120
мече: 120
Airless: 120

Дърво и производни: закрито; почистване/ шлайфане; грундиране: Capalac Vorlack; 
междинен слой: Capalac Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял 
 
Дърво: открито; Почистване БФС нр.18; импрегниране: Capalac 
HolzImpraegniergrund; грундиране: Capalac Vorlack; междинен слой: Capalac Vorlack; 
финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял 
 
Стомана, желязо: открито/ закрито; Почистване ръжда; Грундиране закри-
то: Capalac Allgrund/ Capalac/ Грундиране открито: 2x Capalac Allgrund/Capalac 
Rostschutzgrund; междинен слой: Capalac Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack 
бял 
 
Цинк/ галванизирани повърхности: открито/ закрито; Почистване: БФС нр.5; 
Грундиране закрито: Disbon 481 EPUniprimer или Capalac Allgrund; Грундиране от-
крито: Disbon 481 EPUniprimer sau 2x Capalac Allgrund; междинен слой: Capalac 
Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял 
 
Алуминий: открито/ закрито; Почистване БФС нр.6; Грундиране: Capalac 
Allgrund; междинен слой: Capalac Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял 
 
Твърдо PVC: открито/ закрито; Почистване БФС нр.22; Грундиране Capalac 
Allgrund; междинен слой: Capalac Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял 
 
Стари боядисани повърхности: открито/ закрито; почистване / остъргване го-
рен слой; Грундиране: Capalac Allgrund; междинен слой: Capalac Vorlack; фи-
ниш: Capalac Weiss/ Buntlack бял
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Обезвреждане Предават се за рециклиране само празни опаковки. Опаковки с остатъци от материала 
се предават на специални места за събиране на стари лакове.

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 030. 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 

За този продукт (категория A/d): 300 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 300 g/l ЛОС.

Да не се вдишват изпаренията на продукта. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да 
не се излива във водите, канализацията или почвата. При недостатъчна вентилация е 
задължително ползването на апарати за защита на дихателните пътища. Материалът 
се нанася само в участъци с добро проветрение. При поглъщане да не се предизвиква 
повръщане. да се потърси незабавно лекарска помощ и да се покаже опаковката или 
етикета на продукта. Да се избягва контакт с очите или кожата.

Съдържа 2-бутаксоним– може да предизвика алергични реакции. Прочетете техниче-
ския листа за безопасност на продукта (MSDS).


