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Caparol-Haftgrund 
 
 
Zwiększający przyczepność środek gruntujący pod powłoki dyspersyjne i dysper-
syjno-krzemianowe. Do powierzchni wewnętrznych. 
 

Opis produktu 
 
Zastosowanie: 
Specjalny środek gruntujący z dodat-
kiem białego pigmentu do kryjących 
powłok gruntujących na powierzch-
niach wewnętrznych do nakładania 
pod farby dyspersyjne lub farby 
dyspersyjno-krzemianowe. Podkład 
Caparol-Haftgrund zwiększa przy-
czepność na gładkich i nośnych pod-
łożach, np. na płytach gipsowo-
kartonowych, betonie, tynkach gip-
sowych grupy PIV i PV oraz na gip-
sowych elementach budowlanych. 
Stosowany na gładkich i słabo chło-
nących podłożach jako zwiększająca 
przyczepność powłoka gruntująca 
pod wszelkiego rodzaju tapety. 
 
 
Właściwości: 
 
• wodorozcieńczalny o słabym,  
        neutralnym zapachu 
• łatwy w nakładaniu 
• zwiększający przyczepność  

dłoża 
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ęstość:   ok. 1,7 g/cm3

 po-

lorExpress na w 
szystkie kolory o współczynniku 
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Spoiwo: 
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DIN 55 945. 
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Barwa: biała 
Można barwić samodzielnie
przez dodanie maks. 25% barw-
ników Alpinacolor lub AVA.  
Caparol-Haftgrund można barwić 
także w systemie barwienia ma-
szynowego Co
w
jasności <
 
Uwaga: 
Przechowywać w miejscu niedo-
stępnym dla dzieci. W przypadku 
kontaktu z oczami natychmia
przemyć wodą. Podczas natry-
skiwania nie wdychać oparów.  
Zapobiega
te
wodnych. 
 
Składowanie: 
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Utylizacja: 
Tylko całkowicie opróżnione po-
jemniki nadają się do utylizacji. 
Resztki materia
tr
lu
 
 
Skład produktu: 
Dyspersja żywic akrylowych, di-
tlenek tytanu, węglan w
k
c
 
 
 
 
 
 

 

pakowania: 
 L, 12,5 L.  
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Doradztwo techniczne 

Sposób użycia 
 

Odpowiednie podłoża i ich 
przygotowanie.  

Podłoże musi być suche, czyste 

roszę zapoznać się z kartą tech-
 której opisane są 

stosu-
 się w stanie nierozcieńczonym. 

cję roboczą uzyskuje się 

kich ok. 150 - 200 
ml/m . Dokładne zużycie można usta-

ktyce na po-

Pędzlem, wałkiem lub metodą natry-
ałki o długości wło-

.  

less: 

natryskiwaniem materiał do-
adnie wymieszać i przecedzić. 

 myć 

szać wyłącznie z barwni-
ami Alpinacolor lub AVA. Nie mie-

ć z żadnymi innymi 

 

imalna temperatura użycia: 
 podłoża i materia-

o 12 godz. 

ch temperaturach i przy 

waga: 
ie stosować na powierzchniach 
oziomych narażonych na długo-
wałe działanie wody. 

 
 
 

takt z naszym Działem 
ie udzielimy 
ych informa-

tnym 

 
Tel. (22) 544 20 40 
Fax (22) 544 20 41 
techniczny@caparol.com.pl 

oraz pozbawione substancji 
zmniejszających przyczepność. 

P
niczną nr 650, w
rodzaje podłoża i ich przygotowanie.  
 
 
Wykonawstwo: 
W typowych warunkach środek 
je
Konsysten
przez dodanie maks. 3% wody 
 
Zużycie: 
Na podłożach gład

2

lić wyłącznie w pra
wierzchni próbnej. 

Sposób nakładania: 

sku.  Stosować w
sia 14 – 16 mm

Natrysk air
kąt natrysku :  50° 
dysza :  0,023" - 0,026” 
ciśnienie : 15 -180 bar 
Przed 
kł
Narzędzia natychmiast po użyciu
wodą. 
 
Tolerancja na inne materiały: 
W celu zachowania specyficznych 
właściwości farbę Caparol-Haftgrund 
można mie
k
szać lub nie łączy
środkami.  

Rozcieńczenie: 
Wyłącznie wodą. 

inM
+8° C (otoczenia,
łu). 
 
Czas schnięcia: 
W temp. +20°C i względnej wilgotno-
ści powietrza 65% warstwa jest po-
wierzchniowo sucha i nadaje się do 
powtórnego malowania p

W niższy
wyższej wilgotności powietrza 
czas ten ulega wydłużeniu. 

U
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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 kon
technicznym. Chętn
Państwu szczegółow
cji związanych z konkre
obiektem. 


