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Capalac Holz-Imprägniergrund
Безбарвна захисна ґрунтовка для деревини на основі
натуральної олії, для захисту від грибка і цвілі, містить
розчинники - для зовнішніх робіт.
Опис продукту
Сфера застосування

Просочення, що володіє відмінною захисною дією проти грибків, які викликають забарвлення
деревини (захист від плісняви). Для вікон, зовнішніх дверей, обшивки, заборів, зрубів і т.д.
Допускається нанесення на зовнішні поверхні вікон та вхідні двері з внутрішньої сторони.
Capalac Holz-Imprägniergrund служить для захисту від гниття і пліняви зовнішніх дерев'яних
поверхонь, що не піддаються статичним навантаженням, які не контактують з ґрунтом.

Властивості

■
■
■
■
■
■

короткий час висихання
регулює вологість
відмінна проникаюча здатність
надає адгезії для нанесення наступних покриттів
діє проти грибків, що викликають посиніння деревини
діє проти грибків, що викликають гниття

В’яжуче

■
■
■
■

Алкідна смола з невеликим вмістом ароматичних вуглеводів.
Вид продукту: засіб для захисту деревини (РА 8)
Реєстраційний номер (BauA): N-40497
Вміст актиних речовин: 11,5 г/л IPBC та 3,7 г/л пропіконазола

Упаковка/Розмір тари
Колірні відтінки
Технічна характеристика

1 л, 2,5 л, 10 л
без кольору
бл. 0,82 г/см3
■ Щільність: бл. 0,82 г/см3

Застосування
Придатні основи

Підготовка основи

Вбираючі дерев'яні поверхні без покриття. Основа повинна бути чистою, сухою, без
роздвляючих речовин, що здатні, володіти здатністю до навантажень. Вологість дерева не
повинна перевищувати 13% для стандартних за розміром елементів і 15% для нестандартних за
розміром дерев'яних елементів. Capalac Holz-Imprägniergrund застосовується тільки там, де
потрібен захист деревини.
Необхідно дотримуватися принципів конструктивного захисту деревини. Це є передумовою
тривалого захисту деревини з покриттям (див. Інструкцію BFS №18).
Новые деревянные элементы:
Деревянные поверхности отшлифовать в направлении волокон, очистить и удалить
выступающие компоненты, например, смолу и засмолки. Закруглить острые края.
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Необработанная старая древесина:
Посеревшие, обветренные деревянные поверхности отшлифовать до здорового дерева с
несущей способностью и тщательно очистить. Закруглить острые края.
Метод нанесення

Нанесення:
Capalac Holz-Imprägniergrund наноситься щіткою.

Структура покриття
Основа
Дерево

Застосування
зовнішні роботи

Витрата

Умови застосування
Період висихання

Очищення інструментів

Підготовка
основи
BFS № 18

Просочування

Ґрунтування

Capalac HolzImprägniergrund

Capalac
GrundierWeiß
або Capalac
BaseTop або
Capala Venti

Проміжне
ґрунтування
Capalac
GrundierWeiß або
Capalac BaseTop
або Capalac Venti

Фінішне покриття
Capalac Weiß або
Buntlacke, Capalac
BaseTop або Capalac
Venti

бл. 70-100 мл/м2, в залежності від вбираючої здатності.
Мінімальна кількість 80-100 мл/м2.
Для забезпечення надійного захисту поверхні необхідно дотримуватися даної величини. Точна
величина витрат визначається при пробному нанесенні.
Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні:
Мін. 5° С
При температурі 20°С і відносній вологості повітря 65% поверхня суха на дотик приблизно через
5 годин. Наносити наступне покриття продуктами, що містять розчинники, можна не раніше, ніж
через 12 годин. При більш низькій температурі і більш високій вологості повітря час сушіння
збільшується. При нанесенні покриття на тропічну деревину, час висихання може
збільшуватися.
Відразу після використання промити уайт-спіритом.

Примітки
Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

■ При попаданні на шкіру можливе подразнення. Повторний контакт може викликати сухість і
утворення тріщин на шкірі.
■ Продукт шкідливий для водних організмів.
■ Шкідливий для здоров'я: при проковтуванні може викликати захворювання легень.
■ Не допускати потрапляння в навколишнє середовище.
■ При потраплянні в шлунок не викликати рвоту.
■ Відразу ж звернутися до лікаря і показати йому упаковку або етикетку.
■ Не вдихати газ/пар/аерозоль.
■ Уникати потрапляння на шкіру.
■ При виконанні рабіт носити спеціальні захисні рукавиці та захисний костюм.
Загальні вказівки:
Даний захисний засіб для деревини містить біоцидні активні речовини для захисту дерев'яних
поверхонь від шкідників. Воно може використовуватися тільки відповідно до інструкції по
застосуванню і тільки там, де потрібен захист деревини. Неправильне застосування може
завдати шкоди здоров'ю і навколишньому середовищу. Зберігати в недоступному для дітей
місці. Тримати подалі від продуктів харчування, напоїв і кормів. Під час роботи не вживати їжу і
напої, не курити. Заборонено застосування засоби захисту деревини для деревини, що
знаходиться в безпосередньому контакті з продуктами харчування або кормами. Заборонено
застосовувати для покриття вуликів, парників (всередині) і саун. Рослини тримати подалі і не
змочувати матеріалом. Не застосовувати для внутрішніх робіт. Не працювати поблизу відкритих
джерел світла та вогню. При зберіганні і нанесенні засобів для захисту деревини необхідно
дотримуватися законодавчих положень про чистоту ґрунтових і наземних вод, а також повітря.
Зберігати тільки в оригінальних ємностях! Після використання щільно закривати ємності!
Продукт отруйний для риб і тварин, які є кормом для риб. Не викидати в наземні водойми або в
каналізацію. Не зберігати при температурі нижче + 5°С і вище + 30°С.

Утилізація

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС
Детальні вказівки
Центр обслуговування клієнтів

На повторну переробку здавати тільки очищені від залишків матеріалу ємності. Ємності із
залишками матеріалу здавати в пункти утилізації старих лакофарбових матеріалів. Код відходів
згідно EAK і AVV: 030205 - інші засоби захисту деревини, що містять небезпечні речовини.
Для категорії продуктів (категорія А/h): 750 г/л (2010 г.). Даний продукт містить макс. 750 г/л
ЛОС.
Див. ппаспорт безпеки.
Телефон:+38 (044) 379 06 91
Факс:+38 (044) 379 06 85
e-mail: info@caparol.ua
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