
OptiGrund, Capaplex, CapaSol Konzentrat, CapaSol, 
AmphiSilan Tiefgrund 
Se va lua în considerare fișele tehnice corespunzătoare produselor mai sus amintite pentru determinarea 
suprafețelor suport, pregătirea necesară a acestora și a aplicării produsului. 
 

 
 

Tip aparat* OptiGrund, Capaplex, CapaSol Konzentrat, CapaSol, 
AmphiSilan Tiefgrund 

Airless cu membrană ++ 
Airless cu piston ++ 

Airless-Heavy Duty/Heavy Coat/Texspray – 
Echipament de pulverizare a tencuielilor  – – 

Aparat Nespray** ++ 

Înaltă presiune –  
Aer de joasă presiune ++ 

 
++ foarte adecvat + adecvat – adecvat condiționat – – nu este adecvat 
 

 
 

 Aparat Airless Echipamente de pulverizare cu 
aer de joasă presiune 

Tipul pistolului pentru vopsele de dispersie lance de pulverizare 
Conector de alimentare 230 volți 230 volți 

Lungimea maximă a furtunului în funcție de tipul aparatului cca. 6 m 

Capăt bici (nuia) adecvat - 
 

 
 

 OptiGrund Capaplex CapaSol 
Konzentrat 

AmphiSilan 
Tiefgrund 

CapaSol 

Diluție nediluat În funcție de 
aplicație, până 
la 1:4 cu apă 

până la 1:5 
cu apă 

max. 10% apă max. 1:2 cu 
apă 

Aparat Airless      
Mărime duză / inch 0,029" 0,029" 0,029" 0,029" 0,029" 

Presiunea de pulverizare 50 bari 50 bari 50 bari 50 bari 50 bari 
Unghi de pulverizare 60° 60° 60° 60° 60° 

Filtru pistol*** cca. 0,14 mm cca. 0,14 mm cca. 0,14 mm cca. 0,14 mm cca. 0,14 mm 
Joasă presiune      
Mărime duză 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 

Presiune dinamică cca. 0,5 bar cca. 0,5 bar cca. 0,5 bar cca. 0,5 bar cca. 0,5 bar 
 
*  Indicații și exemple de aparate găsiți la pagina 14  
**  Prelucrarea fără ceață este posibilă numai cu produsele special dezvoltate și fabricate în acest sens 
***  În funcție de tipul pistolului, poate să existe sau nu filtru 
 

Metode adecvate de prelucrare și pulverizare 

Caracteristici necesare 

Informații de pulverizare specifice produsului 

Grunduri transparente, pe bază de apă 



 
 

Litri OptiGrund Capaplex CapaSol 
Konzentrat 

AmphiSilan- 
Tiefgrund 

CapaSol 

1 X X    

5 X X    

10 X X X X X 

25     X 
      

 

 
 

     
 
Atenție: Pulverizare trebuie efectuată în strat subțire pe suprafață. Eliminați excesul de material cu ajutorul 
unei pensule. Grundul nu are voie să formeze peliculă lucioasă, cu excepția Capaplex aplicat ca strat 
final/suplimentar lucios. Curățați echipamentul imediat după utilizare cu apă. 
În pauzele de lucru aparatul se lasă în vopsea, găleata de ex. se acoperă cu folie iar pistolul și duza se 
păstrează sub apă. 
Pentru măsuri de protecție/acoperire a se vedea Informațiile generale. Stropii de material se curăță imediat cu 
apă curată. 
 
Siguranța și securitatea muncii: 
Cod produs vopsele și lacuri: M-GF 01 
Nu inspirați vaporii/spray-ul. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.  
 
Echipament de protecție personală 
Protecția ochilor:        Ochelari de protecție 
Protecția mâinilor:      Mănuși din latex de cauciuc natural, policloropren, nitril, clorură de polivinil, cauciuc 

fluor, cauciuc butilic. La folosirea mănușilor de protecție sunt recomandate căptușeli 
(garnitură) de mânuși din bumbac. 

Protecția pielii: Pentru toate părțile expuse ale pielii, utilizați cremă grasă de protecție a pielii! 
Protecția respirației: Mască de protecție adecvată, de ex. la mască completă: filtru de particule P2 (alb)  
Protecția corpului: Purtați costum de protecție chimică 
Informații suplimentare: Indicații de la codul GIS M-GF 01 „Metoda de pulverizare“ 
 
 
 

 

Variante de ambalaje disponibile 

Vopsele și tencuieli 


