
ProjectGrund

Специален грунд за фасадни мазилки

Техническа карта R14

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Caparol ProjektGrund е бял грунд, подсилен с пигмент на мраморен пясък, която може 
да се използва като свързващ мост за различни покрития - структуриране на бои или 
мазилки за външна употреба. Осигурява адхезия и лекота на нанасяне и структурира-
не на декоративни мазилки. Също така се препоръчва в творчески интериорни деко-
ративни техники като структурно междинен слой.

Използва се по-специално в топлоизолационните системи Capatect. Освен това, той 
намалява абсорбцията на вода от външните мазилки (намалява проникването на вода 
чрез дефекти в структурната мазилка в суровата мазилка).

Характеристики • Устойчив на атмосферни влияния
• Хидрофобен
• Добра способност за покритие
• Висока адхезия, екологично чист и със слаба миризма
• Реакция на огън: „незапалим“ или „силно запалим“, в зависимост от използваната 
топлоизолационна система.

Опаковка 7 kg, 25 kg

Технически данни • Плътност: прибл. 1,59 g/cm³

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

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

Цвят Бял
Caparol ProjektGrund може да се оцветява ръчно с макс. 25% оцветители CaparolColor 
или AmphiColor. Caparol ProjektGrund може да се оцветява с ColorExpress в нюанси с 
яркост над 70.

интериор 1 интериор 2 интериор 3 екстериор 1 екстериор 2

+ + + + +

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

Разход На гладки повърхности, прибл. 200-250 g/m2, в зависимост от основата. При неравни 
повърхности, консумацията се увеличава. Точната консумация се определя чрез 
вземане на проби.

Основа Синтетична дисперсия съгласно DIN 55945.



Техническа карта R14

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 R14. Издание май 2014 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. 10 g/l ЛОС (VOC)

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

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия на обработване Долна граница на температурата за обработка: + 5°C; максимална +30°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 Caparol ProjektGrund може да се нанесе с подходящ валяк, четка или чрез пръскачка. 
Инструментите се почистват с вода веднага след употреба.

Важно Когато се нанася върху гладки повърхности и лаково покритие, структурата на грунда 
ще бъде видима. Това може да варира в зависимост от инструментите за нанасяне: 
валяк, четка или машина. 
Caparol ProjektGrund не се препоръчва за хоризонтални повърхности, при които се 
наблюдава натрупване на вода. 
За да запази специфичните си свойства, Caparol ProjektGrund се оцветява с 
компютъризирана система CaparolColor и AmphiColor® или ColorExpress. Не 
смесвайте с други материали

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.

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

        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.

Инструкции за нанасяне Разрежда се само с вода, ако е необходимо.
На нормално абсорбиращи повърхности, Caparol ProjektGrund се прилага без 
необходимост от предварително грундиране. 
Като грунд и междинен слой продуктът може да се разреди с до 10% вода, за да се 
получи необходимата консистенция. Ако се нанесат цветни бои, Caparol ProjektGrund 
се оцветява при полагане на последния слой.

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


