Informații tehnice nr. 025

Capalac Holz-Imprägniergrund
Grund incolor pentru protecția lemnului pe bază de ulei natural
Rezistent la putrezire - rezistent la albăstrire
Pe bază de solvent - pentru exterior.
Descriere produs
Domeniu de aplicare

Proprietăți

Material de bază

Ambalaj/Capacitate recipient
Culoare
Date tehnice

Utilizare conf. Info Tehnic Nr. 606 din
Definiția Domeniilor de Utilizare

Material de impregnare cu excelente proprietăți de protecție împotriva ciupercilor ce colorează lemnul
(albăstrire). Cu efect de întărire a suportului. Pentru ferestre, uși exterioare, suprafețe căptușite cu
lemn, garduri, case din bârne, etc. Este permisă aplicarea și pe suprafețele interioare ale ușilor de
intrare în locuințe și a ferestrelor exterioare. Capalac Holz-Imprägniergrund servește ca protecție a
lemnului static nesolicitat din exterior fără contact cu solul împotriva albăstririi și a putrezirii.
uscare rapidă
control al umidității
excelentă capacitate de impregnare
mărește aderența pentru straturile ulterioare de vopsea
eficace împotriva ciupercilor ce albăstresc lemnul
eficace împotriva ciupercilor ce putrezesc lemnul.
Rășină alchidică cu o cantitate redusă de substanțe aromatice
Tip produs: soluție de protecție a lemnului (PA 8)
Nr. reg. (Institutul Federal pentru Securitate şi Sănătate în Muncă): N-40497
Conținut de substanță activă: 11,5 g/lt. IPBC și 3,7 g/lt. Propiconazol.
0,75 ml., 2,5 lt., 10 lt.
Transparent.
Densitate: cca. 0,82 g/cm3.

interior 1

interior 2

interior 3

exterior 1

exterior 2

-

-

-

+

+

(-) nerecomandat / (0) recomandat condiționat / (+) recomandat

Prelucrare
Suporturi recomandate

Suprafețele de lemn nevopsite și absorbante.
Suprafețele trebuie să fie curate, portante, uscate și fără substanţe de separare. Umiditatea lemnului
stabil dimensional nu trebuie să depășească 13% iar umiditatea lemnului instabil și cu stabilitate
dimensională limitată 15%. Capalac Holz-Imprägniergrund se aplică doar în cazul în care este
necesară o protecție a lemnului. Respectați principiile constructive în protecția lemnului. Acestea
reprezintă premisele obținerii unei protecții de durată a lemnului cu ajutorul materialelor de finisare.
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Pregătirea suprafeței

Mod de aplicare

Elementele de construcție din lemn noi:
Suprafețele de lemn se șlefuiesc în direcția fibrei, se curăță temeinic și se îndepărtează corpurile
străine de ex. rășina. Canturile ascuțite se rotunjesc.
Lemn vechi netratat:
Suprafețele de lemn afectate de intemperii, ce au devenit gri, se șlefuiesc până la lemnul sănătos,
portant, și se curăță temeinic. Canturile ascuțite se rotunjesc.
Prelucrare:
Capalac Holz-Imprägniergrund se aplică cu pensula sau prin imersie.
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Consum

Condiții de prelucrare
Timp de uscare

Curățarea uneltelor

Cca. 70-100 ml/m² pe strat, în funcţie de absorbție.
Pentru eficacitate maximă în protecția lemnului recomandăm un consum minim de 80-100 ml/m2.
Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Temperatura pentru material, aer și strat suport:
Minim + 5°C.
La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, uscat la atingere după cca. 5 ore. Se poate revopsii cu
produse pe bază de solvent după 12 ore. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului
prelungesc timpul de uscare. În cazul lemnului cu diferite componente, în special lemnul din pădurile
tropicale, timpul de uscare poate fi mai lung.
Se spală după utilizare cu white-spirit sau cu un înlocuitor de terebentină.

Recomandări
Indicaţii de pericol/
Sfaturi de securitate
(valabil la data publicării)

Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. Poate provoca reacții alergice.
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Expunerea repetată poate provoca uscarea
sau crăparea pielii. A nu se inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii (fabricantul va indica termenul(ii)
corespunzător(i). Evitaţi dispersarea în mediu. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform
cerinţelor. Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare. Aruncaţi conţinutul/recipientul la
o stație de reciclare a deșeurilor.
Indicații generale: Produsele pentru protecția lemnului conțin substanțe biocide pentru protecția
contra dăunătorilor de origine animală sau vegetală. Deacea, a se utliza doar acolo unde este
necesară protejarea lemnului. Utilizarea necorespunzătoare poate dăuna sănătății sau mediului. A nu
se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. Nu
mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru
animale. A nu se utiliza pe stupii de albine și în saune. Toxic pentru floră. Toxic to fauna. A se utiliza
numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. Pericol de incendiu sau de proiectare. A se respecta
normele de protecția mediului la depozitare. A se depozita doar in ambalajul original. Toxic pentru
mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A nu se arunca la canalizare.
Nu se depozitează la temperaturi sub + 5°C sau peste + 30°C.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Ambalajele cu resturi de material vor fi evacuate la un punct
de colectare a lacurilor vechi. Cod deșeuri EWC: 030205 alte soluții de protecție a lemnului cu conținut
de substanțe periculoase.

Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul COV

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

Cod produs vopsele și lacuri

HSM-LV20

Indicații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Suport tehnic

0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro
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