Τεχνικό φυλλάδιο Νο 01 SamtGrund ELF

Caparol SamtGrund E.L.F.
Γεμιστικό αστάρι πρόσφυσης κατάλληλο για την
προετοιμασία πλαστικών χρωμάτων αλλά και
προϊόντων υδρυάλου εσωτερικής χρήσης.
Χωρίς διαλύτες και πλαστικοποιητές (ELF τεχνολογία).
Περιγραφή προϊόντος
Πεδίο εφαρµογής
Ιδιότητες υλικού

Λευκό αστάρι, µε δυνατότητα χρωµατισµού, για εσωτερικούς χώρους, πριν την
εφαρµογή πλαστικών και πυριτικών χρωµάτων. ∆ιευκολύνει την πρόσφυση σε
σταθερές επιφάνειες όπως γυψοσανίδες, σκυρόδεµα, γύψο και σοβάδες. Ειδικά
για γυψοσανίδες µειώνεται σηµαντικά η απορροφητικότητά της.
Χωρίς διαλύτες και πλαστικοποιητές.
Υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωµα.
Χαµηλής οσµής, Υδατοδιαλυτό.
Υψηλή καλυπτική δύναµη.
Εύκολο στην εφαρµογή.
Εξισορροπεί την απορροφητικότητα του τελικού επιχρίσµατος.

Τύπος προϊόντος

Τροποποιηµένη διασπορά πολυµερούς µε το Γερµανικό πρότυπο DIN 55945α

Συσκευασία

2,5L, 10L Λευκό. Μπορεί να χρωµατιστεί µέσω του συστήµατος ColorExpress.

Αποθήκευση

∆ιατηρήστε σε δροσερό περιβάλλον, αλλά προστατέψτε από τον παγετό.

Ειδικό βάρος

1,6 g/m³

Απόδοση

6-8 m²/L ή 120-150 ml/m². Η κατανάλωση είναι µια τιµή αναφοράς και µπορεί να
ποικίλει ανάλογα µε τις συνθήκες του υποστρώµατος. Το ακριβές ποσοστό της
κατανάλωσης µπορεί να προσδιοριστεί µε δοκιµή.

Τεχνικό φυλλάδιο Νο 01 SamtGrund

ELF

Εφαρµογή
Καταλληλότητα σύµφωνα µε το
τεχνικό φυλλάδιο
No. 606
Ορισµοί χώρων εφαρµογής

Κατάλληλα υποστρώµατα

Προετοιµασία υποστρωµάτων

Αραίωση

Εξωτερικά
Σε βουνό
και
θάλασσα
+
+
+
(–) ακατάλληλο / (o) περιορισµένης καταλληλότητας / (+) κατάλληλο
Εσωτερικά
χωρίς
υγρασίες

Εσωτερικά
µε λίγες
υγρασίες

Εσωτερικά
Σε µπάνια
αποθήκες

Εξωτερικά
Σε αστικά
κέντρα

Το υπόστρωµα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγµένο από όλες τις
ουσίες που µπορεί να προκαλέσουν απώλεια της καλής πρόσφυσης. Στη Γερµανία
ακολουθήστε το VOB Μέρος C, DIN 18363, Παράγραφος 3.
Σοβάδες, µπετόν, γυψοσανίδα, σπατουλαριστά:
Τρίψτε την επιφάνεια, καθαρίστε.
Επιφάνεια µε µούχλα:
Τρίψτε την επιφάνεια, καθαρίστε καλά, πλύνετε µε σαπουνόνερο και εφαρµόστε το
αντιµουχλικό καθαριστικό Fungizid.
Κόλα, ασβέστης: Τρίψτε την επιφάνεια, καθαρίστε καλά, πλύνετε την επιφάνεια, αφήστε
να στεγνώσει πριν την εφαρµογή του SamtGrund ELF.
5-10% καθαρό νερό (ρυθµίστε ανάλογα την ποσότητα).

Μέθοδος εφαρµογής

Το SamtGrund ELF εφαρµόζεται σε µία
στρώση. Εφαρµόστε µε πινέλο, ρολό ή
airless πιστόλι. Εφαρµογή µε Airless:
Γωνία ψεκασµού: 50°
Μέγεθος ακροφυσίου:
0.021” έως 0.026"
Πίεση πιστολιού:
150 µε 180 bar
Καθαρίστε τα εργαλεία αµέσως µετά τη χρήση µε καθαρό νερό.

Χρόνος στεγνώµατος

Στους +20 °C και σε 65 % σχετική υγρασία το προϊόν επαναβάφεται σε 12 ώρες.
Χαµηλότερες θερµοκρασίες και υψηλότερες συνθήκες υγρασίας αυξάνουν το χρόνο
στεγνώµατος.

Συνθήκες εφαρµογής

Σηµείωση

Πιστοποιήσεις

Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής και στεγνώµατος + 8° C για το προϊόν, το υπόστρωµα
και τον περιβάλλοντα αέρα.
Όταν εφαρµόζουµε µε Airless πρέπει να αναδεύουµε καλά το προϊόν και να το
κοσκινίζουµε. Για την εφαρµογή του SamtGrund ELF σε έντονες αποχρώσεις, καλό θα
ήταν να χρωµατίζουµε σε παραπλήσια ανοικτή απόχρωση.

Fraunhofer-Wilhelm-Klauditz Ινστιτούτο (WKI) έχει πιστοποιήσει το προϊόν για αβλαβή
εσωτερική χρήση. Είναι δε πιστοποιηµένο µε το Γερµανικό TÜV σήµα ποιότητας
"επιτηρούµενη διαδικασία παραγωγής ρύπων.
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Παρατήρηση

Να φυλάσσεται µακριά από παιδιά. Χρησιµοποιείται φίλτρο σκόνης για το τρίψιµο.
Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισµό κατά τη χρήση και τη ξήρανση. Μη τρώτε, πίνεται ή καπνίζεται
Παρακαλώ λάβετε υπόψη κατά τη χρήση της βαφής. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα ή τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο
(Κατάσταση ισχύουσα την ηµεροµηνία
καθαρό νερό. Μην αφήνεται το προϊόν να εισχώρηση στην αποχέτευση, υδάτινους οδούς ή στο
δηµοσίευσης του πρωτότυπου κειµένου)
έδαφος. Το υλικό είναι αλκαλικό. Για καθαρισµό των εργαλείων βαφής χρησιµοποιήστε νερό
και σαπούνι. Καλύψτε επιφάνειες από ξύλο, γυαλί, αλουµίνιο, κεραµικά. Πιτσιλιές πάνω σε
αυτά τα υλικά πρέπει να καθαρίζονται αµέσως µε νερό. Προϊόν και συσκευασίες πρέπει να
πετιούνται σε ειδικούς κάδους (εργοταξιακούς). Μόνο εντελώς κενά δοχεία µπορούµε να
ρίξουµε τους κάδους ανακύκλωσης. Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: +30 2107793777.
Τεχνική βοήθεια

ΠΟΕ
Περιεχόµενες ουσίες

Παραγωγή
Κωδικός προϊόντος

∆ιανοµέας

∆εδοµένου ότι δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν όλα τα είδη επιφανειών και ειδικά
προβλήµατα, παρακαλούµε καλέστε την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας για περισσότερες
διευκρινήσεις.

Κατηγορία Α/a max 30 g/l. (2010). Το προϊόν περιέχει < 1 g/l ΠΟΕ
Περιέχει πολυακρυλική ρητίνη, διοξείδιο του τιτανίου, ανθρακικό ασβέστιο, νερό, πυριτικά
άλατα, πρόσθετα.
Το προϊόν παράγεται στην Ε.Ε. από την DAW SE.
Χρώµατα και βερνίκια Μ-GP01

NOVENTA Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 282,
ΤΚ 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ. (+30) 210 82 18 502
Fax (+30) 210 82 12 555
e-mail: info@caparol.gr
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• Έκδοση: Νοέµβριος 2016
Όλες οι προτάσεις και οι οδηγίες εφαρµογής στο παρόν φυλλάδιο βασίζονται στις πιο πρόσφατες τεχνικές γνώσεις µας. Εξαιτίας του µεγάλου πλήθους των διαφορετικών εφαρµογών και των διαφορετικών
καταστάσεων εφαρµογής δεν µπορούµε να θεωρηθούµε υπεύθυνοι για το περιεχόµενό τους. Οι πληροφορίες του φυλλαδίου δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή/εφαρµοστή από την ευθύνη της εξέτασης και επιλογής
της καταλληλότητας του προϊόντος µε βάση τα χαρακτηριστικά του έργου που θα επιτελέσει. Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι πλέον ενεργές όταν εκδίδεται µια νέα έκδοση Τεχνικού φυλλαδίου.
NOVENTA ΑΕ

