
Capalac Grundierweiss

Изолиращ грунд за дървени елементи,  за 

екстериор

Техническа карта 026

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Уплътнител с висока дифузионна способност върху стабилни и нестабилни дървени 
елементи; за екстериор 

Характеристики • Бързосъхнещ
• Добра покривност
• Висока дифузионна вместимост
• Лесен за нанасяне
• Без аромати

Опаковка Бял цвят: 750 ml; 2,5 l; 10 l
ColorExpress: 0,950 l; 2,375 l

Цвят Бял.
Продуктът може да се оцветява в системата ColorExpress в няколко нюанса на 3D па-
литрата и в много други нюанси на различни цветови колекции.
В случай на цветове с ниско покритие (червено, оранжево, жълто) се препоръчва 
предварително да се нанесе подходящ оцветен грунд. 

Съхранение На хладно, без замръзване

Плътност 1,2 g/cm3

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчителни основи Готови и недовършени дървени елементи.
Основите трябва да бъдат чисти и без наранявания. Влажността на дървесината не 
трябва да надвишава 13% за стабилни елементи и 15% за дървени елементи без плът-
ност.

Подготовка на материала Дървените елементи се полират по посока на дървесните влакна, повърхностите се 
почистват добре и дървените субстрати (смоли и др.) се отстраняват. 



Техническа карта 026

Нанасяне GrundierWeiß Capalac е готов за приложение. Преди употреба разбъркайте добре и 
ако е необходимо, разредете 5-10% с Caparol AF Verdünner.

Конструкция на слоевете

        СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност 
(валидни към датата на 
публикуване) 

Запалими течности и пари. Повтарящата се експозиция може да накара кожата да 
изсъхне или да се напука. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Пазете от 
източници на топлина / искри / открит пламък / горещи повърхности. - Забранено е 
пушенето. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода.
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Около 100 ml/ m² / на слой. Точните стойности могат да бъдат получени само след 
предварително вземане на проби.

Условия за обработка Не трябва да се полагат при температури по-ниски от  5 °C. При 20 ° С и 65% относи-

Обезвреждане Само празна опаковка може да бъде рециклирана. Течни остатъци се предават на цен-
трове за събиране на бои и лакове; сухите отпадъци от материала ще се изхвърлят 
като битови отпадъци.
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Пределна концентрация на 
ЛОС 

Kaт. A/g): 350 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 350 g/l VOC. 

При фиксирани дървесни елементи се изискват два междинни слоя съгласно BFS № 18.
1) Само за формовани дървени елементи.


