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Capalac Holz-Imprägniergrund
Bezbarwny środek impregnująco-gruntujący, przeznaczony do powierzchni
zewnętrznych. Biologiczna ochrona drewna.

Opis produktu
Zastosowanie:
Środek
impregnującogruntujący do drewna zapobiegający
rozwojowi
grzybów
niszczących drewno (powodujących przebarwienia). Działa
wzmacniająco
na
drewno.
Przeznaczony do okien, drzwi
zewnętrznych, odeskowań, płyt
wiórowych, płotów, domów z
bali itp.
Środek gruntujący Capalac
Holz-Imprägniergrund służy do
ochrony nie pracującego statycznie, nie mającego kontaktu
z ziemią drewna na zewnątrz
przed butwieniem i sinicą,
zgodnie z zapisami normy DIN
68 800 cz.3
Właściwości:

Krótki czas wysychania.

Regulacja wilgotności.

Doskonale wnika w podłoże.

Zwiększanie przyczepności
kolejnych powłok
malarskich.
Baza materiałowa:
Niskoaromatyczna żywica
alkidowa.

Wskazówki bezpieczeństwa:
Działa szkodliwie na organizmy
wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Powtarzające się narażenie
może powodować wysuszanie
lub pękanie skóry. Chronić
przed dziećmi. Przechowywać
pojemnik szczelnie zamknięty w
miejscu dobrze wentylowanym.
Nie przechowywać w pobliżu
źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać
do kanalizacji. Unikać zrzutów
do środowiska.
Nosić
odpowiednią
odzież
ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
Stosować wyłącznie w dobrze
wentylowanych
pomieszczeniach. W razie połknięcia nie
wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady
lekarza i pokazać opakowanie
lub etykietę. Zawiera: Propikonazol (PN), 2-oksym butanonu
– może wywoływać reakcje
alergiczne.
Dalsze informacje: patrz Karta
Charakterystyki.

Zgodnie z Dyrektywą UE wartości
dopuszczalne maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów
(typ A/f) wynoszą: 700 g/l (od
1.1.2007) oraz 700 (od 1.1.2010) .
Ten produkt zawiera maksymalnie
700 g/l LZO.

Uwagi ogólne:
Capalac Holz-Imprägniergrund
zawiera biocydy chroniące
drewno przed rozwojem niszczących i przebarwiających
drewno grzybów. Środek należy stosować zawsze zgodnie z
instrukcją stosowania, może on
być stosowany wyłącznie w
miejscach zgodnych z jego
przeznaczeniem.
Natryskiwanie możliwe jest
tylko w specjalnych przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach wyposażonych w
odpowiedni odciąg i wentylację.
Stosowanie niezgodne z instrukcją może prowadzić do
narażenia zdrowia oraz środowiska. Środka nie wolno stosować w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych.
Nie stosować na drewnie które
(ze względu na swoje zastosowanie) będzie miało bezpośredni kontakt z żywnością,
paszami lub roślinnością. Nie
stosować na drewnie przeznaczonym do budowy uli dla
pszczół itp. Dalsze informacje:
patrz Karta Charakterystyki.
Składowanie:
W pomieszczeniach chłodnych.
Opakowania
przechowywać
szczelnie zamknięte.
Usuwanie odpadów:
Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie
opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak stare lakiery.

Gęstość:
3
Ok. 0,85 g/cm zależnie od
koloru.
Barwa:
Środek bezbarwny
Opakowania:
1,0 L; 2,5 L;10 L

Sposób użycia
Odpowiednie podłoża:
Nie powlekane, chłonne powierzchnie drewniane.
Podłoże winno być czyste,
nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać
przyczepność.
Wilgotność
drewna nie powinna przekraczać średnio 12% dla drewna
liściastego i 15% dla drewna
iglastego.
Capalac Holz-Imprägniergrund
może być stosowany tylko tam,
gdzie zabezpieczenie drewna
jest wymagane. Należy przestrzegać przepisów (wytycznych) dotyczących zabezpieczenia konstrukcji drewnianych.
Przygotowanie podłoża:
- nowe elementy drewniane
Powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem
włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np.
żywice, itp. Złagodzić ostre
krawędzie.
- stare nie powlekane elementy
drewniane
Zszarzałe, zniszczone warstwy
wierzchnie zeszlifować aż do
zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić. Złagodzić ostre krawędzie.

Nakładanie:
Capalac Holz-Imprägniergrund
należy nakładać pędzlem lub
wałkiem. Przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie
konieczności rozcieńczyć środkiem Kunstharz Verdunner.
Zaleca się nakładanie płaskim
pędzlem zgodnie z kierunkiem
przebiegu włókien drewna.
Nakładać obficie i natychmiast
rozprowadzać tak, aby na powierzchni nie pozostał środek
impregnujący, który nie wniknął
w głąb drewna.
Zanurzanie:
Wykonywać w materiale nie
rozcieńczonym.
Natryskiwanie:
Środka Capalac HolzImprägniergrund nie wolno
natryskiwać.
Zużycie:
2
Ok. 70 - 100 ml/m na jedną
warstwę w zależności od chłonności drewna.
W celu zapewnienia działania
ochronnego należy przestrzegać podanych ilości
zużycia!
Dokładne zużycie ustalić na
podstawie próby bezpośrednio
na obiekcie.

Temperatura obróbki:
+5°C minimalna temperatura
podłoża, otoczenia i materiału.
Czyszczenie narzędzi:
Po użyciu narzędzia czyścić
benzyną lakową.

Doradztwo techniczne
W karcie niniejszej niemożliwe
jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W
przypadkach, które nie zostały
opisane powyżej, pomocnym
może okazać się kontakt z
naszym Działem technicznym.
Chętnie udzielimy Państwu
szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.com.pl

Budowa powłok:
Podłoże

Drewno
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Zasto- Przygotowanie
sowanie
podłoża
Zewnątrz

BFS Nr 18

Impregnacja

Gruntowanie

Warstwa pośrednia

Warstwa wierzchnia

Capalac HolzImprägniergrund
lub
Capadur ImprägnierLasur, bezbarwana

Capalac
Vorlack,
Capalac BaseTop
lub
Capalac Venti

Capalac
)
Vorlack* ,
Capalac BaseTop
lub
Capalac Venti

Lakiery Capalac białe
lub barwne
Capalac BaseTop
lub Capalac Venti

Na drewnie wymiarowym zgodnie z BFS Nr 18 należy nanieść podwójną warstwę pośrednią.
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