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CapaGrund Universal
Wit, zeer waterdampdoorlatend speciaal voorstrijkmiddel.
Dekkende grondlaag voor navolgende siliconenhars-, dispersieen
dispersie-silicaatverven op nieuwe minerale vlakken evenals op
bestaande kunstharspleisters.

Materiaal

Wit gepigmenteerd, hoog waterdampdoorlatend voorstrijkmiddel als  grondlaag op minerale
oppervlakken, binnen en buiten. Ook toe te passen als voorstrijkmiddel op oude
kunstharspleisterlagen en isolatiesystemen die worden afgewerkt met dispersie-, siliconenhars- en
dispersie-slicaatmuurverven. Ook als grondlaag onder plymerisaatharsverven toe te passen.

Door de speciaal toegepaste SolSilan-technologie is CapaGrund Universal waterwerend ingesteld
waardoor bij afwerklagen in kleur er minder snel kalkuitbloeii ng zichtbaar zal zijn.
CapaGrund Universal heeft een groot hechtvermogen en vergemakkelijkt het aanbrengen en
structureren van kunst- harssierpleisters aanmerkelijk.

Toepassing

■ Klaar voor gebruik
■ Bevordert de hechting
■ Geurvriendelijk
■ Milieusparend
■ Met water te verdunnen
■ Verkiezelen met emulsie-silicaat is mogelijk
■ Waterwerend w-Waarde 0,05 [kg/(m2 · h0,5)]
■ Waterdampdoorlatend μd waarde 0,06 m

Eigenschappen

Met siliconen gemodifiseerde kunststofdispersie/emulsie.Materiaalbasis

■ 2,5 , 5 en 10 literVerpakking

Wit.
Met maximaal 25% CaparolColor- en AmphiColor op kleur te brengen.
CapaGrund Universal is met het ColorExpress systeem op kleur te brengen in vele kleuren uit de
diverse collecties tot een reflectiewaarde 70.
Intensieve kleuren worden bij benadering gemaakt uit wit, afgestemd op de kleur van de
eindafwerking.

Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in e'e'n keer mengen om
kleurverschillen te voorkomen.

Kleur

Koel, maar vorstvrij bewaren.Opslag

■ Soortelijke massa: ca. 1,4 g/cm3Technische eigenschappen

In de winterperiode kan bij een temperatuur tussen 1 °C en 10 °C, om een snellere regenvastheid te
verkrijgen, de Caparol drogingsversneller (product Trocknungsbeschleuniger) worden toegevoegd.
Raadpleeg hiervoor het etiket van de drogingsversneller.

Aanvullende producten
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Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

Verwerking

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Geschikte ondergronden

Zie voor voorbehandeling van de ondergrond “Ondergronden en hun voorbehandelingen”.Voorbereiding van de ondergrond

Om de specifieke eigenschappen te behouden CapaGrund Universal alleen met CaparolColor- of
Amphibolin-mengkleuren mengen. Geen andere verfproducten toevoegen.

Mengverhouding

CapaGrund Universal kan met de roller, kwast of geschikte spuitapparatuur worden aangebracht.

Airless-spuitapplicatie:
Spuithoek: 50°
Nozzle: 0,019–0,021"
Spuitdruk: 150–180 bar
Bij spuiten de verf goed doorroeren en zeven.

Verwerkingsmethode

Uitsluitend met water verdunnen.Verdunnen

CapaGrund Universal kan eventueel met maximaal 3% water op de juiste verwerkingsdikte worden
gebracht.

Opbouw van het systeem

Afhankelijk van de zuigkracht en de aard van de ondergrond ca. 7 m²/L.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verbruik

Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.Verwerkingsomstandigheden

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid kan CapaGrund Universal na ca. 12 uur worden
overgeschilderd.
Bij lagere temperaturen moet een langere droogtijd worden aangehouden.

Droogtijd

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.Reinigen gereedschap

CapaGrund Universal is niet geschikt op horizontale vlakken waarop water blijft staan.

Om de speciale eigenschappen van CapaGrund Universal zeker te stellen het materiaal uitsluitend
met CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (voorheen Alpinacolor), AVA Vollton- und Abtönfarben of
met ColorExpress op kleur brengen. Niet met andere producten mengen.

Attentie
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Verwijzingen

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet
eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid
onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool
of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water
en zeep reinigen.
Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgevingAfval

DE grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.EU-grenswaarde VOS

Bevat polyacrylaathars, titaanwit, silicaat, water, additieven, conservermiddel (methylisothiazolinon,
benzisothiazolinon).

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reactie veroorzaken.

Inhoudstoffen

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Servicecentrum

Technische informatie657 · Edition: 11-2020
Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze
Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke
omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met
hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BV/SRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be


