
Karta informacyjno-techniczna 143/G/PL

CarboSol Grund
Bezrozpuszczalnikowy rodek gruntuj cy.

NEU

NEU:
TI_4

04_D

Nowo

Opis produktu

Specjalny, bezrozpuszczalnikowy rodek gruntuj cy do egalizacji silnie i/lub nierównomiernie
chłonnych powierzchni wewn trz i na zewn trz pomieszcze  pod farby CarboSol NESPRI i CarboSol
Compact a tak e pod inne farby silikonowe.

Zastosowanie

Silany i ywice akrylowe.Spoiwo

12 kgWielko  opakowa

Mleczno-niebieska, po wyschni ciu prawie bezbarwna.Barwa

Przechowywa  w chłodnym miejscu, chroni  przed mrozem. Trwało  produktu w opakowaniu
zamkni tym fabrycznie – 12 miesi cy

Składowanie

Sposób u ycia

Nakłada  typowymi p dzlami, wałkami lub aparatami natryskowymi, równie  typu airless. Na podło a
normalnie chłonne nakłada  jednokrotnie w stanie nierozcie czonym. Na powierzchniach silnie
chłonnych nakłada  jednokrotnie w stanie nierozcie czonym, mocno nasycaj c podło e. Warstwa
gruntuj ca nie mo e tworzy  zamkni tej, błyszcz cej powierzchni.

Sposób nakładania

Natrysk airless:
k t natrysku: 20-50°
dysza: 0,015
ci nienie: 60 bar
Narz dzia natychmiast po u yciu umy  wod .

Uwaga: Produkt jest dostarczony w postaci gotowej do u ycia, nie wolno go rozcie cza  W celu
zachowania specyficznych wła ciwo ci produktu nie mo na tak e miesza  z innymi rodkami.

Rozcie czenie

Ok. 100-150 g/m2 w zale no ci od chlonno ci podło a.Zu ycie

Minimalna temperatura stosowania:
Obróbka w temperaturach poni ej +5°C (podło a, materiału lub powietrza), na ostrym sło cu, silnym
wietrze, deszczu bez odpowiednich osłon, mgle lub poni ej punktu rosy jest niedopuszczalna. Uwa a
na nocne przymrozki.

Warunki obróbki

W temp +20°C i wzgl dnej wilgotno ci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje si
do powtórnego malowania po 6-8 godzinach. W ni szych temperaturach i przy wy szej wilgotno ci
powietrza czas ten ulega wydłu eniu.

Czas schni cia

Produkt wył cznie do u ytku profesjonalnego!Wskazówka



Karta informacyjno-techniczna 143/G/PL
Wskazówki

Tylko całkowicie opró nione pojemniki nadaj  si  do utylizacji. Nie wylewa  do kanalizacji i wód
powierzchniowych.

Utylizacja

Zgodnie z Dyrektyw  UE warto  dopuszczalna maksymalnej zawarto ci LZO (lotnych zwi zków
organicznych) dla tego typu produktu (typ A/h) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera
maksymalnie 1 g/l LZO.

Dopuszczalna zawarto c LZO

Gwarantujemy jako  produktu w deklarowanym zakresie oraz przydatno  do zamierzonego celu.
Dane o zastosowaniu obróbce i zu yciu nie zwalniaj  u ytkownika z wykonania próby. W razie
w tpliwo ci słu ymy rad  i pomoc .

Doradztwo techniczne

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Infolinia

Karta informacyjno-techniczna 143/G/PL, stan na wrzesie  2011
Niniejsza karta informacyjna została sporz dzona na bazie najnowszych osi gni  techniki i naszych do wiadcze . Ze wzgl du na ró norodno  mo liwych podło y i warunków wykonawstwa ka dorazowy Kupuj cy / U ytkownik jest zobowi zany
sprawdzi  na własn  odpowiedzialno  przydatno  naszych produktów do zamierzonego celu przy ka dorazowym uwzgl dnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu si  nast pnej wersji
niniejsza karta traci swoj  wa no .

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. · Baletowa 5C · PL – 02-867 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: www.caparol.pl
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de


