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Capadecor® DecoGrund
Capadecor® DecoGrund pentru lazuri decorative
și finisaje structurate la interior.

Descrierea produsului
Capadecor® DecoGrund este un grund special, pigmentat-alb, destinat grunduirii suprafețelor
interioare ce urmează a fi acoperite cu lazuri decorative, finisaje structurate și anumite mase de
șpaclu. Capadecor® DecoGrund este de asemenea potrivit ca și strat de aderență înaintea 
acoperirilor cu vopsele de dispersie acrilică sau dispersie silicatică, cât și ca și strat de grund ce 
îmbunătățește aderența suprafețelor netede, ușor absorbante, înaintea aplicării tuturor tipurilor de 
tapete.

Domeniu de aplicare

■ uşor de aplicat, diluabil cu apă, ecologic și cu miros redus
■ adrență ridicată la stratul suport
■ putere mare de acoperire
■ strat de grund pentru acoperiri decorative ulterioare

Proprietăți

Dispersie sintetică modificată conform DIN 55945

■ Produs standard:
 2,5 L

Liant 

Ambalaj/Capacitate recipient

Alb

DecoGrund se poate nuanța cu max. 25 % coloranți CaparolColor Vollton și Abtönfarben sau AVA
– AmphiColor Vollton sau Abtönfarben.

DecoGrund se poate nuanța în sistemul computerizat ColorExpress pe toate colecțiile uzuale de
culori cu un grad de luminozitate mai mare de 70.

Culoare

La rece, dar ferit de îngheț.

■ Densitate: cca. 1,7 g/cm3
■ Permeabilitate la vapori de apă

(valoare Sd):
0,03 m (prin colorare sunt posibile variații
tehnice caracteristice)

Depozitare 

Date tehnice

■ Capadecor® DecoLasur Glänzend / Matt
■ Capadecor® Stucco Eleganza
■ Capadecor® ArteLasur
■ Capadecor® ArteVelvet

Produse complementare

Interior 1 Interior 2 Interior 3 Exterior 1 Exterior 2

+ + + – –

(–) nu este adecvat / (○) adecvat condiționat / (+) adecvat

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domenilor de aplicare
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Prelucrare
Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN
18363, alineat 3.

Suporturi recomandate

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării
compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.

Suprafețele acoperite cu masă de șpaclu pe bază de ipsos, înainte de aplicarea lui DecoGrund se 
vor grundui cu CapaSol Konzentrat diluat 1:4 cu apă.

Pregătirea suprafeței

Capadecor® DecoGrund poate fi diluat cu max. 10 % apă. O diluție mai mare influențează negativ
capacitatea de acoperire și procesul de aplicare.

Diluție

Aplicați pe suprafață Capadecor® DecoGrund diluat corespunzător, folosind o rolă, o pensulă, sau o
perie. În cazul în care DecoGrund a fost aplicat cu rola, suprafața va fi finisată cu o pensulă, dacă
aceasta urmează a fi acoperită cu o lazură, sau cu un fier de glet venețian în cazul în care urmează 
a fi acoperit cu un produs decorativ sub formă de masă de șpaclu.

Sistemul de acoperire

150-200 ml/m², pe suprafețe netede. Pe suprafețe structurate, consumul crește corespunzător.
Consumul exact se determină prin efectuarea de probe la fața locului.

Consum

Temperatura minimă pentru aplicare și uscare:
+8 °C pentru aer și stratul suport.

Condiții de aplicare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, produsul este uscat și se poate acoperi după aprox. 12
ore. Temperaturile mai scăzute prelungesc timpul de uscare.

Uscarea/Timp de uscare

Capadecor® DecoGrund poate fi aplicat cu rola (cu fir lung, 14-16 mm), prin vopsire cu pensula sau
bidineaua, sau prin pulverizare.

Unelte

Se face cu apă imediat după utilizare.Curățarea uneltelor

Recomandări
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. Evitaţi orice contact
cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN
CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Conține: 1,2-benzizotiazol-3 (2H)-
onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EC Nr. 247- 500-7] și 
2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EC Nr. 220-239-6] (3: 1) amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2 
-Metil-2Hizotiazol-3-onă (3:1). Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-
Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.
Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare 
sau ceață.

Măsuri de securitate
(valabil la data publicării)

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se elimină la un punct de 
colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și 
demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Eliminare

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. < 1 g/l COV.

GISCODE BSW20  

Rășină poliacrilică, carbonat de calciu, dioxid de titan, silicați, apă, aditivi, conservanți.

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea
acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt
enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau a
reprezentanților noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv
în parte.

Valoare limită admisă de UE

pentru conținutul COV 

Cod produs vopsele și lacuri 

Compoziţie

Consultanţă tehnică

Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnic@caparol.ro

Suport tehnic
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