Fișa tehnică nr. 384

AquaSperrgrund fein

Grund de izolare pentru interior, diluabil cu apă, cu proprietăți
de promovare a aderenței

Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

Grund cu proprietăţi foarte bune de izolare a petelor de nicotină, a apei (inundații) şi a funinginii, a
substanţelor cu conţinut de anilină şi a substanțelor colorante din stratul suport. Utilizat de asemenea ca un strat de izolare premergător aplicării de tapete. Are efect de izolare și pentru substanțele
conținute în materialele din sau cu conținut de lemn, atunci când acestea urmează să fie acoperite
cu o vopsea de dispersie.
diluabil cu apă, ecologic
efect puternic de izolare
produs de izolare conform VOB
cu capacitate de difuzie
valoare Sd < 0,1 m
cu o foarte bună aderență
miros redus
cu tensiuni reduse
rezistent la alcali

Proprietăți

Material de bază
Ambalaj/Capacitate recipient
Culoare

Răşină polimerizată cationică în soluţie.
5 l, 12,5 l
Alb.
Acest produs nu poate fi nuanțat datorită incompatibilității sale cu alte materiale.

Grad de luciu
Depozitare
Date tehnice
Compatibilitatea conform
fișei tehnice nr. 606
Definirea domeniilor de aplicare

Mat
La rece, dar ferit de îngheț.
Densitate: cca. 1,4 g/cm3
interior 1

interior 2

interior 3

exterior 1

exterior 2

+

+

+

–

–

–) nu este recomandat / (○) recomandat dar condiționat / (+) recomandat

Aplicare
Suporturi recomandate

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

Fișa tehnică nr. 384
Pregătirea suprafeței

Mod de aplicare
Instrucțiuni de aplicare

Produsul se aplică pe toate suprafețele minerale uzuale (tencuială, beton, zidărie), plăcile de fibrociment, panourile din lemn, plăci presate și PAL, pe ipsos, plăci de gips-carton, vopsea veche, pe
suprafețe ceramice precum și pe sticlă, materiale plastice (verificați compatibilitatea printr-o aplicare
de probă) și metale neferoase. Suprafețele murdare de nicotină, petele de funingine sau grăsime se
spală cu apă și detergent menajer degresant și se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă se
curăță prin periere uscată.
Se aplică cu pensula, bidineaua sau rola. Uneltele se curăță cu apă imediat după utilizare.
Strat de grund:
Se aplică produsul nediluat. Pe suprafețele foarte afectate se aplică un al doilea strat.
Vopsitorii ulterioare:
Se poate aplica orice vopsea de dispersie pentru interior Caparol, respectând indicațiile din fișa tehnică a fiecărui produs.

Consum

Cca. 90–110 ml/m2 pe strat, pe suprafețe netede. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C. Pentru a
asigura un efect de izolare optim, e necesară o temperatură de minim +16°C.

Timp de uscare
Indicații

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după minim 12 ore.
În cazul unor temperaturi mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Caparol AquaSperrgrund nu se diluează și nu se amestecă cu alte materiale.
Pentru suprafețele extrem de murdare sau contaminare sau încăperile care trebuie renovate și redate în folosință într-o singură zi, recomandăm folosirea vopselei de renovare rapidă cu înaltă capacitate de acoperire Dupa-inn Nº1.
Încăperile unde se prepară, se depozitează sau se comercializează alimente trebuie aerisite cel puțin 3 zile de la data aplicării materialului și până la darea în folosință a acestora.

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

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu
ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mânuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN
CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.
Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, amestec de 5-Chlor-2-methyl2Hisothiazol-3-on [nr. CE 247-500-7] și 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [nr. CE 220-239-6] (3:1).
Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00)
Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/g): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

GISCODE: BSW20.

Compoziţie
Consultanță tehnică

Suport tehnic

Rășină poliacrilată, dioxid de titan, silicați, apă, eteri glicolici, alcooli, aditivi, conservanți.
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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