
  
Karta informacyjna nr 656 

CapaSol LF Konzentrat  
 
Specjalny, wodorozcieńczalny, nie barwiony środek gruntujący (koncentrat) prze-
znaczony do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. 
 

Opis produktu 
 
Zastosowanie: 
Specjalny środek gruntujący do egali-
zacji mocnych, silnie lub nierówno-
miernie chłonnych, porowatych po-
wierzchni.  
Doskonale nadaje się do gruntowania 
porowatych, silnie chłonnych podłoży 
jak np. tynki, nie wypalona cegła, be-
ton komórkowy, kamień naturalny i 
płyty gipsowo-kartonowe a także be-
ton, lekki beton, zawierające cement 
szpachle i zaprawy cementowe Dis-
bocret, jastrychy cementowe i anhy-
drytowe.  
Wszystkie zwarte, gładkie powierzch-
nie jak np. stare powłoki malarskie 
lub gotowe elementy budowlane z 
czystego gipsu należy - w zależności 
od charakteru podłoża - zagruntować 
środkami Caparol-Tiefgrund TB, Ca-
paGrund Universal lub Caparol-
Haftgrund . 
 
 
Właściwości: 
• wodorozcieńczalny o słabym,  
        neutralnym zapachu, 
• koncentrat, 
 • bardzo wydajny 

dna dyspersja two-
yw sztucznych. 

ok. 1,0 g/cm

natryskiwania nie wdychać 

reparatu i plamy zmywać 
pirytusem lub rozpuszczalnikiem 

na tkaniny synte-

kładowanie: 
ać w chłodnym miej-

ą się do utylizacji. 
esztki materiału po wyschnięciu 

ady budowlane 

tu: 

w (typ A/h) wy-
szą: 50 g/l (od 1.1.2007) / 30 g/l (od 

 
 
Spoiwo: 
Modyfikowana, wo
rz
 
ęstość:   3G

 
 
 
 
Uwaga: 
Przechowywać w miejscu niedostęp-
nym dla dzieci. W przypadku kontaktu 
z oczami natychmiast przemyć wodą. 
Podczas 
oparów.  

Zapobiegać przedostaniu się ma-
teriału do kanalizacji i zbiorników 
wodnych. 
Krople p
s
nitro. Uważać 
tyczne. 
 
S
Przechowyw
scu w temp. powyżej 0º C. 
 
Utylizacja: 
Tylko całkowicie opróżnione po-
jemniki nadaj
R
traktować jako odp
lub domowe. 
 
Skład produk
Dyspersja żywic akrylowych,  
woda, dodatki uszlachetniające, 
konserwanty. 
Zgodnie z Dyrektywą UE wartości do-
puszczalne maksymalnej zawartości 
LZO (lotnych związków organicznych) 
la tego typu produktód

no
1.1.2010). Ten produkt zawiera mak-
symalnie <1 g/l LZO. 
 

 
 
Opakowania: 
10 L  

 

Sposób użycia 
 

Odpowiednie podłoża i 

ste oraz pozbawione substancji 

r 650, w której opisa-
e są rodzaje podłoża i ich przy-

 

untująca nie 
oże tworzyć zamkniętej, błysz-

zącej powierzchni. 

ich przygotowanie.  

Podłoże musi być suche, czy-

zmniejszających przyczepność. 

Proszę zapoznać się z kartą 
techniczną n
n
gotowanie.  
 
 
CapaSol LF Konzentrat dostar-

centratu. czany jest w formie kon
Podłoża normalnie chłonne grun-
tować środkiem rozcieńczonym  
3 - 4 częściami wody.  
Do gruntowania bardzo mocno
chłonnych podłoży środek roz-
cieńczać 4 - 5 częściami wody, 
warstwy nanosić w razie koniecz-
ności na mokre warstwy poprzed-
nie metodą „mokre w mokre” aż 
do pełnego nasycenia podłoża. 
W większości przypadków wy-
starcza jednokrotne gruntowanie. 
Do gruntowania betonu, lekkiego 
betonu, zawierających cement 
zapraw i szpachli Disbocret, ja-
strychów cementowych i anhydry-
towych środek CapaSol LF Kon-
zentrat rozcieńczyć 2 częściami 

ody. Warstwa grw
m
c
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Doradztwo techniczne 

- 200 ml/m . Do-
kładne zużycie można ustalić wyłącz-

ierzchni prób-

Zużycie: 
W zależności od zastosowania, wła-
ściwości podłoża a także stopnia roz-
cieńczenia ok. 50 2

nie w praktyce na pow
nej. 

Sposób nakładania: 
CapaSol LF Konzentrat obficie nakła-
dać i dobrze wcierać w podłoże pędz-

m lub szczotką. Natryskiwanie 
lub nakładanie wałkiem także jest 

 skuteczne. 

less: 

  0,015" 
śnienie : 60 bar 
arzędzia natychmiast po użyciu myć 

 

imalna temperatura użycia: 
 podłoża i materia-

o 12 godz. 
W niższych temperaturach i przy 

wilgotności powietrza czas 

ie stosować na powierzchniach po-
omych narażonych na długotrwałe 
ziałanie wody. 

 
 
 
 

zczegółowych informa-
etnym 

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

le

możliwe, ale mniej
 

Natrysk air
kąt natrysku : 20 - 50° 
dysza :
ci
N
wodą. 
 

Rozcieńczenie: 
Wodą. 

inM
+5° 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

wyższej 
ten ulega wydłużeniu. 

Uwaga: 
N
zi
d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 s
cji związanych z konkr
obiektem. 
 
Tel. (22) 544 20 40 


