
Dupa-HaftGrund

Висококачествен пигментиран грунд, без аромат, на 

базата на разтворители. За екстериор и интериор

Техническа карта 735

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Оцветена в бяло, заздравяваща и осигуряваща сцепление на основата с последва-
щите слоеве декоративни техники, грундираща боя. Подходяща за стари рушащи се 
покрития, за които като краен слой трябва да бъде нанесен Duparol. Други покриващи 
слоеве са въможни в зависимост от мястото и доказаната съвместимост. Използва се 
за интериорни и екстериорни повърхности. Неразреден подходящ и за полистироло-
ви плочи.

Характеристики • Подходящ за плътни  и слабо абсорбиращи основи
• Подходящ за материали, съдържащи полистирол
• Силно втвърдяваща способност
• Обработва се и при 0°C

Опаковка 10l

Технически данни Плътност: прибл. 1,2 g/cm³

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

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

Основа Полимерна смола

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на основата Моля, консултирайте се с технически лист номер 650 „Носещи слоеве и подготовката 
им”, с оглед определяне съвместимостта на продукта с различните основи и 
необходимостта от подготовката им.

НОВО подходящ 
и за EPS

Цвят Бял
Dupa-Haftgrund цветовете се доставят директно от завода.

Допълващи продукти Duparol; Duparol-W

интериор 1 интериор 2 интериор 3 екстериор 1 екстериор 2

- - + + +

(-) не е подходящ / (0) частично подходящ / (+) подходящ

Подходяща според
Тех. информация 606
Определяне на области на 
приложение



Техническа карта 735

Обезвреждане За рециклиране да се предават само празни опаковки. Останалото съдържание от про-
дукта да се изхвърля на определените за това места.

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 735. Издание декември 2019 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/h): 750 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 750 g/l ЛОС (VOC).

        СЪВЕТИ

Инструкции за нанасяне Един или два слоя, в зависимост от абсорбиращата способност на основата.

Условия на обработване Ниска температурна граница при нанасянето и съхненето. Полагането може да се 
осъществява и при условия на студ, само ако основата е суха и не е заледена.

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 Нанасянето се извършва с устойчиви на разтворители четки или валяк. 
Инструментите се почистват с Disbon 419 или с разредител.

Важно Dupa-Haftgrund е несъвместим с други вещества, с Duparol и Duparol-W. Затова не 
трябва да бъде смесван с тях.

Обезвреждане Леснозапалим. При попадане може да предизвика сериозна вреда на очите. 
Изпаренията могат да предизвикат сънливост и замайване. Да се пази далече от деца. 
Съдовете, в които се съхранява, да бъдат плътно затворени и на добре проветрени 
места. Да се държи далече от запалими предмети. Да не се пуши на местата, където се 
съхранява. Да не се вдишват изпаренията/аерозолите. 

В случай на контакт с очите, да се изплакнат веднага обилно с вода и да се направи 
консултация с лекар. Да не се изсипва остатък от съдържанието в канализацията или 
почвата. При недостатъчно проветрено помещение да се използва защитна маска за 
лицето и защитни очила. Да се употребява само в проветрени помещения. 

Разреждане С до максимум 20% Dupa-Putzfestiger 

Разход Около 180-220 ml/m², в зависимост от абсорбцията на основата. Точният разход се 
определя с проби.


