
Materiaal                                    

Toepassing
Goed hechtende, sneldorgende hechtprimer 
met roestwerende eigenschappen voor 
grondlagen op ijzer, staal, aluminium, zink, 
hard-PVC en houten ondergronden.

Eigenschappen
* Glansgraad                                       zijdemat
* Sneldrogend
* Universeel over te schilderen
* Goed bestand tegen weersinvloeden
* Corrosiewerend
* Goede hechting
* Na 3 uur over te schilderen met alle   
  Capalac-producten
* Soortelijke massa       ca. 1,27-1,33 g/cm3

     (afhankelijk van de kleur)

Bindmiddel
Speciale kunstharscombinatie met actief 
corrosiewerende pigmenten. Vrij van 
aromaten.

Kleur
Wit en kleur.

Op kleur te brengen volgens het 
ColorExpress-systeem naar kleuren uit de 
3D- en vele andere kleurenwaaiers.

Capalac AllGrund
Sneldrogende en uitzonderlijk goed hechtende, aromaatvrije hechtprimer voor buiten.

Opslag
Koel en goed gesloten bewaren.

Afval
Verfresten laten opdrogen en met de 
verpakking via de daarvoor geëigende 
kanalen afvoeren.

Productcode: M-GP02

Verpakking
1 en 2½ liter.

Verwerking                                

Verwerkingsmethode
Capalac AllGrund aanbrengen met kwast, 
roller of geschikte spuitapparatuur. 

Zonodig op verwerkingsconsistentie brenegen 
met Capalac AF-verdünner.

Spuitapparatuur
luchtdruk           laag hoog
nozzle  1,5 mm         1,5-1,8 mm
druk  0,2-0,5 bar     3-4 bar

Airless spuitapparatuur
nozzle        0,011-0,013”
druk                 150 bar

Gereedschap direct na gebruik reinigen met 
terpentine of kwastenreiniger.

Verbruik
Van 80-170 ml/m² per laag, afhankelijk van 
de aard van ondergrond en de werkwijze.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een 
proef op het object.

Temperatuur tijdens verwerking
Het beste resultaat wordt verkregen bij 
verwerking tussen 10 en 25 °C. 
De minimum verwerkingstemperatuur is
5 °C, de relatieve luchtvochtigheid mag niet 
meer dan 80% bedragen.

Droogtijd
Stofdroog na 3 kwartier, handdroog en over 
te schilderen na 3 uur of over te spuiten na 
2 uur.

Technische informatie



Geschikte soorten ondergrond
en hun voorbehandeling

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

Geschikte ondergrond
IJzer, staal, aluminium, zink, hard-PVC, 
hout en houtachtige materialen en goed 
hechtende verflagen; buiten.
Niet geschikt op geëloxeerd aluminium.
Het vochtpercentage van maatvast 
houtwerk mag max. 13% en bij niet 
maatvast houtwerk 15% bedragen.

Voorbehandeling
IJzer en staal:
IJzer en staal grondig ontroesten, SA 2½ of 
ST 3. Vuil, vet, walshuid en dergelijke geheel 
verwijderen.

Zink en hard-pvc: 
Zinkoppervlak met behulp van korund-
schuurpapier en ammonia schuren en 
reinigen. Naspoelen met schoon water.

Aluminium:
Reinigen en ontvetten. Corrosie verwijderen 
door schuren met Perlonvlies, bijvoorbeeld 
Scotch-Brite.

Hout, buiten: 
Het oppervlak in de richting van de houtnerf 
schuren, eventule harsgangen verwijderen. 
Scherpe kanten voldoende afronden Een 
grondlaag aanbrengen met Capalac Holz-
Imprägniergrund.

Voorstrijklaag
Een voorstrijklaag aanbrengen met Capalac 
AllGrund.

Tussen- en afwerklaag
Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met 
een Capalac-product.

Veiligheidsvoorschriften

R- en S-zinnen conform EU-richtlijn

(voor basis Tr en W)

R 10 Ontvlambaar. 
R 66 Herhaaldelijke blootstelling 
 kan een droge of een gebarste
 huid veroorzaken.

S 2  Buiten bereik van kinderen   
 houden.
S 7/9 Gesloten verpakking op een goed 
  geventileerde plaats bewaren.
S 16 Verwijderd houden van 
  ontstekingsbronnen - Niet roken.
S 23 De damp/spuitnevel niet  
  inademen.
S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid 
 vermijden.
S 29 Afval niet in de gootsteen werpen.
S 38 Bij ontoereikende ventilatie een 
 geschikte adembescherming 
 dragen.
S 43 In geval van brand water 
 gebruiken.
S 46 In geval van inslikken onmiddellijk
 eenarts raadplegen eb verpakking
 of etiket tonen. 
S 51  Uitsluitend op goed geventileerde  
 plaatsen gebruiken.
S 56 Deze stof en de verpakking naar 
 inzamelpunt voor gevaarlijk of 
 bijzonder afval brengen.
S 60 Deze stof en de verpakking naar
 inzamelpunt gevaarlijk of bijzonder
 afval brengen.
S 62 Bij inslikken niet het braken 
 opwekken; direct een arts 
 raadplegen en de verpakking of het
 etiket tonen.

Transportwetgeving ADR                n.v.t.

De EU-grenswaarde VOS voor dit type 
product (Cat. A/j) is 500 g/l (2010). 
Het VOS-gehalte van dit product is maximaal 
500 g/l.

Etikettering
R-zinnen 10-66
S-zinnen 2-7/9-16-23-24/25-29-38
 43-46-51-56-60-62 
VIB TR 07-04-09
VIB W  01-10-06

Technische Informatie Nr. 010
Editie: november 2009
naar versie D-02/2008

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 rayonmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.
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