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Caparol HolzschutzGrund+ 

Impregnare cu dublă protecție 
 

 
  Descriere produs 

 
                 Domeniu de 

aplicare 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proprietăți 

 
 
 
 

Baza materialului 
 
Ambalaj/Capacitate recipient 

 
Culoare 

 
Depozitare 

 
 

Date tehnice 
 

 
Utilizarea conform 

normelor tehnice Nr. 606. 
Domenii de utilizare. 

 
Pentru impregnarea elementelor de construcție din lemn stabile dimensional cum sunt ferestrele și ușile, a 
elementelor de construcție din lemn cu stabilitate dimensională limitată cum sunt obloanele, porțile, 
suprafețele căptușite cu lemn în sistem nut și feder, grinzile paiantelor etc. și a elementelor de construcție 
din lemn fără stabilitate dimensională cum sunt gardurile, șindrilele, parapetele de balcoane, pergolele, etc. 
Se folosește doar la exterior. Caparol HolzschutzGrund+ servește ca protecție a lemnului static nesolicitat 
la exterior, fără contact cu solul, împotriva albăstrelii și a putrezirii. Ușile și ferestrele exterioare se tratează 
cu Caparol HolzschutzGrund+ pe toate laturile.  
 

Caparol HolzschutzGrund+ protejează elementele din lemn fără solicitare statică și fără contact cu solul  
față de atacul algelor și ciupercilor la exterior. 
 

Tipul produsului: Produs pentru protecția lemnului (PA8) 

Nr reg: DE-2012-MA-08-00016-aa 

Substanță activă: 8 g/L Propiconazol 
4 g/L IPBC 

 
 

 diluabil cu apă 
 protecție preventivă împotriva ciupercilor care putrezesc sau colorează lemnul 
 o excelentă capacitate de penetrare 
 crește durabilitatea lemnului și a straturilor de finisaj 

 
Emulsie alchidică 

 

0,75 ml, 2,5 lt., 10 lt. 
 

Incolor 
 
La rece, ferit de îngheț. 
Termenul de valabilitate este de 24 de luni pentru ambalajele original sigilate.   
 

 Densitate: cca. 1,01 g/cm3.  
 

Interior 
1 

Interior 
2 

Interior 
3 

Exterior 
1 

Exterior 
2 

- - - + + 

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

 
 

 Prelucrare 

 
Suporturi recomandate 

 
 
 
 

 
Pregătirea suprafeței 

 
 

 
Elementele de construcție din lemn nevopsite ce sunt stabile dimensional, cele cu stabilitate dimensional 
limitată și cele instabile dimensional. Suprafețele trebuie să fie curate, portante, uscate și fără substanțe 
de separare. Umiditatea lemnului stabil dimensional nu trebuie să depășească 13% iar umiditatea lemnului 
instabil și cu stabilitate dimensională limitată 15%. Respectați principiile constructive în protecția lemnului. 
Acestea reprezintă premisele obținerii unei protecții de durată a lemnului cu ajutorul materialelor de 
finisare. 

 
 Suprafețele din lemn se șlefuiesc în direcția fibrei, se curăță temeinic și se îndepărtează corpurile străine   
 de ex. rășina. Canturile ascuțite se netezesc (vezi și fișa BFS nr. 18). 
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Instrucțiuni de aplicare: 
 

Strat suport Utilizare Pregătire 
strat suport 

Impregnare Grunduire Strat 
intermediar 

Strat final 

elementele constructive din 
lemn instabile sau cu stabilitate 

dimensională limitată 

exterior BFS nr. 18        Caparol 
HolzschutzGrund+ 

Capacryl 
Holz-IsoGrund1) 

Capadur Color 
Wetterschutzfarbe 

Capadur Color 
Wetterschutzfarbe 

sau 
Caparol 

AquaLasur+ 

elementele constructive din 
lemn stabile dimensional 

exterior BFS nr. 18 Caparol 
HolzschutzGrund+ 

Capacryl 
Holz-IsoGrund1) 

Capacryl PU-Vorlack 
sau Capacryl PU- 
Gloss / PU-Satin 

Capacryl PU-
Gloss/PUSatin 
sau Caparol 
AquaLasur+ 

 
1) Pe lemnului cu conţinut de materiale colorante solubile în apă, se aplică întotdeauna Capacryl Holz-IsoGrund, pe noduri 2 straturi. 

 

Consum 
 
 

 
Condiții de prelucrare  

 
 

Timp de uscare 
 
 
 
 
 

Curățarea uneltelor 

 

Cca. 80-100 ml/m² pe strat, în funcție de absorbție. Pentru eficacitate maximă în protecția lemnului 
recomandăm un consum minim de 120-140 ml/m2. Valorile de consum sunt orientative, acestea diferă în 
funcţie de suprafață și de tipul de strat suport. 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 Se poate revopsi 

după … ore 2 24 
 

La temperaturi mai scăzute și umiditate a aerului crescută, timpul de uscare se prelungește. 
 
Se spală cu apă, imediat după utilizare 

 Recomandări 
 

Indicaţii de pericol/ 
Sfaturi de securitate 

(valabil la data publicării) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eliminare 
 

 
  Valoare limită admisă  pentru  

conținutul COV 
 
          Giscode 

 
  Cod produs vopsele și lacuri 

 
Compoziţie 

 
Suport tehnic 

 
Produs destinat doar utilizatorilor profesionisti. 
Poate provoca reacții alergice ale pielii, nociv pe termen lung pentru organismele acvatice. Să se utilizeze 
echipamentele de protecție recomandate. Să nu se inhaleze vapori. A se evita dispersarea in mediu.  

Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, propiconazol, 3-iod-2-propinylbutylcarbamat. Poate provoca o 
reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21318 36 06 (Luni-Vineri 
între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică. 
Avertismente generale: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. Evitați contactul cu pielea și 
ochii. După contactul cu pielea, spălați imediat cu multă apă și săpun. În caz de accident sau simptome de 
boală, consultați imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). A se păstra departe de 
alimente, băuturi și hrană pentru animale. Purtați echipament de protecție corespunzător și mască de 
protecție pentru ochi/față. Acest produs de protecție a lemnului conține substanțe biocide pentru a proteja 
lemnul de dăunători. Se va utiliza numai respectând instrucțiunile de utilizare și numai în domenii de 
utilizare aprobate, unde sunt necesare măsuri de protecție. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la 
periclitarea  sănătății umane și a mediului. A nu se aplica/utiliza în imediata vecinătate a apei. Plantele se 
leagă și nu se stropesc. Nu goliți la canalizare, depozitați acest produs și ambalajul său la punctul de 
colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Nu se folosește la interior, în sere și saune. Nu se aplică 
pe lemnul ce intră în contact direct cu plante, produsele alimentare sau furajere sau pentru lemnul folosit 
la construcția stupilor de albine. A se păstra doar în ambalajul original. Recipientele se închid ermetic 
după utilizare. Produsul este toxic pentru pești și animalele care consumă pește. Nu se depozitează la 
temperaturi sub + 5°C sau peste + 30°C. 
Se reciclează numai ambalajele goale. Ambalajele cu resturi de material vor fi evacuate la un punct de 
colectare a lacurilor vechi. Cod deșeuri EWC: 0302 05 alte soluții de protecție a lemnului cu conținut de 
substanțe periculoase. 

 
   al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 30 g/l COV. 
 
   HSW10 
 
   HSM-LV10 
 

Conținut de substanță activă: 8g/lt. Propiconazol și 4g/lt. IPBC 
 

 0800.800.600 
E-mail: tehnic@caparol.ro 
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