Technická informace

Caparol Tiefgrund TB
Speciální penetra ní prost edek s obsahem rozpoušt del s mírným zápachem

Popis výrobku
Speciální
penetra ní
prost edek bezbarvý po
vyschnutí na vn jší a vnit ní
plochy. Na základní nát ry a
zpev ování starých omítek,
které uvol ují na povrchu
písek, a ploch s chemicky
odstran nými,
omytými
nebo
mechanicky
odstran nými
starými
nát ry.
Pojivová báze:
akrylátová
v roztoku alifát

prysky ice

Velikost balení:
10 l
Skladování:
V chladném a suchém
prost edí. Skladovatelnost v
originálním
uzav eném
obalu 12 m síc .

Zpracování
Na
drolivých
porézních
omítkách natírejte dvakrát,
dokud je nát r mokrý. Na
slab
nasákavé podklady
nanášejte Caparol Tiefgrund
TB, ed ný maximáln 20%
terpentýnové náhražky nebo
lakového benzínu. Základní
nát r nesmí tvo it uzav ený
lesklý film.
nanášení:

Minimální
teplota
zpracování:

ed ní:
Terpentýnovou
náhražkou nebo lakovým
benzínem (maximáln 20%).
Spot eba: Cca 150 - 300
ml/m2 podle nasákavosti
podkladu (sm rná hodnota
bez
záruky,
p esnou
spot ebu
stanovte
na
zkušební ploše).
Doba vysychání: P i +20°C
a relativní vlhkosti vzduchu
65 % za 6 - 8 hodin.

Barevný odstín:
transparentní (pr hledný)

Postup
natíráním

(Teplota okolního vzduchu,
materiálu a podkladu p i
zpracování a vysychání):
Lze zpracovávat i p i
teplotách pod 0°C, pokud je
podklad suchý.

pi

ist ní pracovního ná adí:
O ist te okamžit po použití
terpentýnovou
náhražkou
nebo lakovým benzínem.
Pozor: Aby bylo možné
dosáhnout
speciálních
vlastností tohoto výrobku,
nesmí se míchat s jinými
výrobky.

Instrukce
Bezpe nostní pokyny
Zdraví škodlivý.
Nebezpe ný pro životní
prost edí.
Ho lavý. Toxický pro vodní
organismy, m že vyvolat
dlouhodobé
nep íznivé
ú inky ve vodním prost edí.
Zdraví škodlivý: p i požití
m že vyvolat poškození plic.
Opakovaná expozice m že
zp sobit vysušení nebo
popraskání
k že.
Vdechování
par
m že
zp sobit ospalost a závrat .

Uchovávejte mimo dosah
d tí. Uchovávejte obal t sn
uzav ený,
na
dob e
v traném
míst .
Uchovávejte mimo dosah
zdroj
zapálení - Zákaz
kou ení.
Nevdechujte
páry/aerosoly.
Zamezte
styku s k ží a o ima.
Nevylévejte do kanalizace.
V p ípad požáru použijte
písek, CO2, suchá hasiva.
Pi
požití
okamžit
vyhledejte léka skou pomoc
a ukažte tento obal nebo
ozna ení. Používejte pouze
v
dob e
v traných
prostorách. Použijte vhodný
obal
k
zamezení
kontaminace
životního
prost edí. Zabra te uvoln ní
do životního prost edí. Viz
speciální
pokyny
nebo
bezpe nostní listy. P i požití
nevyvolávejte
zvracení:
okamžit
vyhledejte
léka skou pomoc a ukažte
tento obal nebo ozna ení. V
p ípad
nehody
pi
vdechnutí
p eneste
postiženého
na
erstvý
vzduch a ponechte jej
v klidu.
Likvidace:
Na recyklaci odevzdávejte
pouze
beze
zbytku
vyprázdn né nádoby.
Zbytky materiálu: Odpadní
barvy a laky obsahující
organická rozpoušt dla
nebo jiné nebezpe né látky
(kod 08 01 11).
Zne ištené obaly: Obaly
obsahující
zbytky
nebezpe ných látek nebo
obaly
t mito
látkami
zne išt né (kod 15 01 10).

T ída ohrožení vody: WGK
3, zna n nebezpe ný pro
vodu (samostatné za azení)
T ída nebezpe ných látek
podle VbF (vyhlášky o
ho lavých kapalinách): A II
ADR/RID: UN 1263, t ída 3,
III
Ur eno
jen
pr myslové použití.

pro

Prohlášení o obsažených
látkách:
Akrylátová
prysky ice,
lakový benzín.
Technické poradenství
V tomto tiskopisu není
možné pojednávat o
veškerých podkladech, které
se vyskytují v praxi, a o
technických postupech

natírání t chto podklad . V
obtížných p ípadech Vám
naši odborní poradci
poskytnou detailní rady k
daným objekt m.
Servisní st edisko:
tel. 387 203 402
fax 387 203 422
e-mail:
cbudejovice@caparol.cz

Technická informace - vydání: íjen 2008
Tato technická informace byla sestavena na základ nejnov jšího stupn techniky a našich zkušeností. S
ohledem na množství podkladových materiál a podmínek v objektech však nebudeme zavazováni obsahem této
technické informace. Kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborn a emesln správn
vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpov dnost, zda jsou vhodné k plánovanému ú elu použití za daných
podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

