
  
Karta informacyjna nr  657PL 

Capagrund  
 
Wodorozcieńczalny, barwiony środek gruntujący do stosowania wewnątrz i na  
zewnątrz. 
 

Opis produktu 
 
Zastosowanie: 
Specjalny środek gruntujący z dodat-
kiem białego pigmentu do wykony-
wania kryjących podkładów pod farby 
dyspersyjne, silikonowe, dyspersyjno-
silikatowe na mineralnych powierzch-
niach zewnętrznych i wewnętrznych 
oraz na starych warstwach tynków z 
żywic syntetycznych i systemach 
ociepleń. Także jako farba gruntująca 
pod farby na bazie rozpuszczalniko-
wej.  
Polecany szczególnie do gładkich 
powierzchni jako zwiększający przy-
czepność podkład pod tynki z żywic 
syntetycznych, charakteryzuje się du-
żą przyczepnością, co znacznie uła-
twia rozprowadzanie i modelowanie 
tynków z żywic syntetycznych. 
 
 
Właściwości: 
 
• Dostarczany w stanie gotowym 
       do użycia, 
• wodorozcieńczalny o słabym,  
        neutralnym zapachu, 
• zwiększa przyczepność  
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Barwa: biała 
Można barwić samodzielnie po-
przez dodanie maks. 25% 
ników Alpinacolor lub AVA.  
CapaGrund można barwić także 
w systemie barwienia maszyno-
wego ColorExpress na  wszyst-
kie kolory o 
ści <70.   
Intensywne odcienie powstają na 
bazie barwy białej i nadają się ja-
ko warstwa podkładowa pod czy-
ste, żywe 
n
 
Uwaga: 
Przechowywać w miejscu niedo-
stępnym dla dzieci. W przypadku 
kontaktu z oczami natychmiast 
przemyć wodą. Podczas natr
skiwania nie wdychać oparów.  
Zapobiegać przedostaniu się ma-
teriału do 
w . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Składowanie: 
Przechowywać w chłodnym
s
 
 
Utylizacja: 
Tylko całkowicie opróżnione po-
jemniki nadają się do utylizacji. 
Resztki materiału po wyschnięciu 
traktować jako
lu
 
Skład produktu: 
Dyspersja żywic akrylowych,  
ditlenek tytanu, krzemiany, woda, 
dodatki 
wanty. 
Zgodnie z Dyrektywą UE wartości do-
puszczalne maksymalnej zawartości 
LZO (lotnych związków organicznych) 
dla tego typu produktów (typ A/a) wy-
noszą: 75 g/l (od 1.1.2007) / 30 g/l (od 
1.1.2010). Ten produkt 
sy
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Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wyko-
nawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym 
uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność. 
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Wykonawstwo: 
W typowych warunkach Capagrund 
stosuje się w stanie nierozcieńczo-
nym. W razi
k
3% wody. 
 
Zużycie: 
Na podłożach gładkich ok. 150 - 200 
ml/m2. Dokładne zu

wierzchni próbnej. 

Sposób nakładania: 

Narzędzia po użyc

Natrysk airles
kąt natrysku : 50° 
dysza :  0,026-0,031" 
ci
Narzędzia po użyciu myć wodą. 
 
Tolerancja na inne materiały: 
W celu zachowania specyficznych 
właściwości CapaGrund można mie-
szać wyłącznie z barwnikami Alpina
color lub AVA lub barwić w systemie
C
łączyć z żadnymi 
 

Wyłącznie wodą. 

Minimalna temperatura użycia: 
+
łu). 
 
Czas schnięcia: 
W temp. +20°C i względnej wilgotno-
ści powietrza 65% warstwa jest po-
wierzchniowo sucha i nadaje się do 
powtórnego malowania po 12 godz. 
W niższych tempera

Uwaga: 
Nie stosować na powierzchniach 
poziomych narażonych na długo-
trwałe działanie wody. 
 
Doradztwo techniczne 
 
 
 
W karcie niniejszej niemożliwe 
jest opisanie sposobów przygoto-
wania wszystkich występujących 
w praktyce podłoży. W przypad-
kach, które nie zostały opisane 
powyżej, pomocnym może oka-
zać się kontakt z naszym Działem 
technicznym. Chętnie udzielimy 
Państwu szczegółowych informa-
cji związanych z konkretnym 
obiektem. 
 
Tel. (22) 544 20 40 
Fax (22) 544 20 41 
techniczny@caparol.com.pl 
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