Fișa tehnică nr. 669

Dupa-Putzfestiger

Grund de profunzime fără substanțe aromatice, transparent,
cu conținut de solvenți, pentru interior și exterior.

Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

Proprietăți

Material de bază
Ambalaj/Capacitate recipient
Culoare
Depozitare
Date tehnice
Indicații

Compatibilitatea conform
fișei tehnice nr. 606
Definirea domeniilor de aplicare

Grund special de înaltă calitate, incolor, pentru interior și exterior ce pretratatează și consolidează
suprafețelor poroase, nisipoase ale tencuielilor și betoanelor precum și pentru suprafețele de pe
care s-au îndepărtat mecanic straturi vechi de vopsea.
Fără substanțe aromatice
Consolidează suprafețele cretoase și nisipoase
Pentru sistemele de termoizolație și tencuielile ce conțin polistiren
Consolidează vopsitoriile vechi
Rășină polimerică, dizolvată în solvenți organici.
2,5 l, 10 l
Transparent.
La rece, dar ferit de îngheț. A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere.
Densitate: cca. 0,9 g/cm3
În anumite domenii de aplicare, utilizarea grundului pe bază de solvent este tehnic necesară. Doar
Dupa-Putzfestiger, grund fără substanțe aromatice este potrivit pentru uz interior. În ciuda absenței
substanțelor aromatice, atunci când acesta este utilizat în interior, se eliberează solvenți și se formează un miros caracteristic. La aplicare, asigurați o ventilație adecvată și măsuri adecvate de siguranță a muncii.
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Aplicare
Suporturi recomandate

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării
compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.
Poate fi utilizat și pe sistemele de termoizolație cu polistiren sau pe tencuielile ce conțin polistiren.

Pregătirea stratului suport

Suprafețele trebuie să fie portante, curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB,
cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Fișa tehnică nr. 669
Mod de aplicare
Diluare

Se aplică cu unelte rezistente la solvenți și se prelucrează bine cu pensula sau bidineaua.
Dacă este necesar, exclusiv cu max. 10% Caparol AF-Verdünner.

Instrucțiuni de aplicare

Pe suprafețele normal sau ușor absorbante grundul se aplică nediluat. Pe suprafețele puternic absorbante, se aplică în două straturi, ud pe ud. Grundul nu are voie să formeze o peliculă compactă
lucioasă.

Consum

Cca. 150-300 ml/m², în funcție de gradul de absorbție a suportului. Consumul exact se determină
prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare
Timpi de așteptare
Timp de uscare

Se poate aplica și în condiții de îngheț, în cazul în care suprafața este uscată și fără gheață.
În cazul unor temperaturi mai scăzute ale aerului și peretelui se păstrează un timp de uscare mai
îndelungat, dacă este necesar chiar mai multe zile.
La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după minim 12 ore.

Unelte

Se aplică bine prelucrat cu bidinele și pensule rezistente la solvenți. Aplicarea prin pulverizare se
face cu aparate Airless adecvate. Nu folosiți aparate de pulverizare cu aer comprimat.

Aplicare Airless:

Unghi de pulverizare: 60°
Duză: 0,029"
Presiune la pulverizare: 50-60 bar
Curățarea echipamentului se face imediat după folosire cu diluant nitro sau cu agent de curățare a
pensulelor.

Indicații

Compatibilitatea cu alte materiale: Dupa-Putzfestiger nu se amestecă cu alte produse.
Dacă există un grund diluabil cu apă potrivit aplicării, atunci este preferabilă utilizarea lui în locul
grundului pe bază de solvent. Aceasta servește reducerii poluării cu solvenți a interioarelor.

Recomandări
Fraze de pericol și precauție
(valabil la data publicării)

Pericol! Lichid și vapori inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Susceptibil de a dăuna fătului. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A se utiliza numai în aer liber sau în
spații bine ventilate. Purtați mânuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție
a ochilor/ echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunați imediat la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. NU provocați voma. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
Conține: Decan, 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan, Alkane, C9-12-Iso-, 1-Isopropyl-2,2dimethyltrimethylendiisobutyrat. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (LuniVineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Acest produs conține max. < 650 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

GISCODE: BSL60

Compoziţie
Consultanță tehnică

Suport tehnic

Răşină poliacrilată, compuși alifatici, ester, eter glicolic.
În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din
punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații
noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro
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