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CapaPrim Decor
Wit gepigmenteerd, licht isolerend voorstrijkmiddel en hechtprimer
voor gladde en/of matig zuigende oppervlakken, binnen.

Materiaal

Bijzonder geschikt als hechtlaag op gladde, matig zuigende oppervlakken. Omdat
CapaPrim Decor emissie- en oplosmiddelvrij is, ook toe te passen in reukgevoelige werken
woonruimten.

Toepassing

emissie- en oplosmiddelvrij
met water te verdunnen
bevordert de hechting
dekt uitstekend, klasse 2 conform DIN EN 13300
reukarm
gepigmenteerd
licht isolerend
eenvoudig te verwerken
licht tixotroop
lange opentijd
waterdampdoorlatend
natte slijtage klasse 2 conform DIN EN 13300

Eigenschappen

Gemodificeerde kunststofdispersie.Materiaalbasis

2½, 5, 10 en 15 literVerpakking

Wit.

CapaPrim Decor is met ColorExpress op kleur te brengen in vele kleuren uit de diverse collecties.
Met maximaal 25% CaparolColor- of Amphibolin-mengkleuren op kleur te brengen.

Kleur

Koel maar vorstvrij.Opslag

Soortelijke massa: ca. 1,5 g/cm3Technische eigenschappen

Verwerking

Alle gebruikelijke minerale ondergronden (pleisters, beton,metselwerk), vezelcement, hout en houten
materialen, gipspleister, gipsbouwplaten, niet zuigende minerale en organische oude verflagen en
kunststoffen (vooraf een proefvlak aanbrengen) en non-ferrometalen.

Geschikte ondergronden

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad “Ondergronden
en hun voorbehandelingen”.

Voorbereiding van de ondergrond

Voor gebruik goed doorroeren.Gereedmaken van het materiaal
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CapaPrim Decor aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.

Airless-spuitapparatuur
spuithoek 50° - 60°
nozzle 0,019-0,021”
druk 160-180 bar

Verwerkingsmethode

CapaPrim Decor kan eventueel met maximaal 5% water op de juiste dikte worden gebracht.Verdunnen

Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca. 125 ml/m2.
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 is CapaPrim Decor na ca. 4 tot 6 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Droogtijd

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.Reinigen gereedschap

Om de specifieke eigenschappen te behouden CapaPrim Decor alleen met CaparolColor-,
Amphibolin-mengkleuren of met het ColorExpress-systeem mengen.
Geen andere verfproducten toevoegen.

Attentie

Verwijzingen

R- en S-zinnen conform EU-richtlijn

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Spuit- en sproeinevel niet inademen.
Eten, drinken en roken tijdens de verwerking vermijden.
Tijdens de verwerking en de droging goed ventileren.
Bij contact met de huid en de ogen onmiddellijk grondig met water spoelen.
Niet in het riool, het oppervlaktewater of het milieu laten komen.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor gee igende kanalen afvoeren.Afval

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat <1 g/l VOS.EU-grenswaarde VOS
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