
* Vandfortyndbar specialgrunder

* Super-hæftende grunder til fastsiddende  
  maling og lak, træ, zink, aluminium, hård PVC  

* Hurtigtørrende og diffusionsåben

* Er velegnet til både ud- og indvendige  
  arbejder

* Grunder under Rockidan lakker

Produktbeskrivelse

Anvendelsesområde
Capacryl Haftprimer anvendes som 
specialgrunder til grundbehandling  
på fastsiddende maling og lak, træ, 
zink, aluminium og andre ikke-met-
aller, hård PVC og fliser.
Kan anvendes både ude og inde. 
Testet og godkendt i henhold til EN 
71-3 (migration af særlige stoffer fra 
legetøj).
Fliser må kun grundes med hvid 
standard. Vedhæftningen til hård PVC 
bør altid testes ved prøveopstrøg.

Materialebasis
Acryldispersion 

MAl-kode (1993)
00-1

voC-indhold
EU grænseværdi (kategori A/d) 
140 g/l (2010) 
Indhold i dette produkt: Max 100 g.

emballagestørrelse
10 l - 2,5 l - 750 ml.

vægtfylde
1,5 g./cm3

Farvetone
Standardfarver: Hvid (ca. RAL 9010) 
og sort (ca. RAL 9005). Kan desuden 
indtones på Color-Express.
Ved overmaling i brillante farver med 
mindre dækkeevne (gul, rød, orange) 
anbefales anbefales systemtoning af 
grunderen jf. den aktuelle slutfarve.

Glansgrad
Mat

opbevaring
Køligt, tørt og frostfrit.  
Ca.1 år i tillukket original emballage.

eGeNskAber

* Fremragende vedhæftning

* Hurtigtørrende

* Vandfortyndbar

* Miljøvenlig

* Godkendt til legetøj jvf. EN 71-3

* Diffusionsåben

* Let at slibe 

* Kan anvendes ude og inde

ForArbejdNiNG

egnet underlag
Træ, træmaterialer, zink, aluminium, 
kobber, hård-PVC, bæredygtige be-
handlinger.
Ikke egnet til eloxeret aluminium.
Træfugt ved tildannet træ max 13%. 
Ved ikke tildannet træ max 15%.
Underlaget skal være bæredygtigt og 
fri for smuds, fedt, olie eller andet, der 
kan hindre en optimal vedhæftning.

Forbehandling af underlag
Tidligere behandlinger slibes og 
rengøres. 
Træoverflader slibes langs årene og 
rengøres. Udtrædende stoffer fjernes. 
Knastholdigt (fyrre)træ grundes i stedet 
med Capacryl Træisogrund.
Blanke/glatte overflader matteres let. 

Zinkplader afrenses med salmiakvand.
Aluminium matteres med hård 
skuresvamp og afspændingsmiddel, 
bestående af vand tilsat ammoniak og 
lidt opvaskemiddel. 
Capacryl Haftprimer påføres straks 
efter at de afrensede områder er tørre.

blanding
Capacryl Haftprimer leveres brugsklar 
og skal kun omrøres inden brug.

Fremgangsmåde
Fortyndes med max. 5% vand og 
påføres med pensel, rulle eller sprøjte. 
Inden påføring omrøres grundigt. 

Forbrug
Ca. 100-130 ml/m2/lag (≈ 7,5-10 
m2/liter) afhængig af underlagets 
struktur.

Forarbejdningstemperatur
Materiale-, luft- og overfladetempe-
ratur skal være min. +8°C. Den rela-
tive fugtighed må ikke over stige 80%.

tørretid
Ved +20°C og 65% relativ fugtighed 
er overfladen støvtør efter 1-2 timer 
og klar til efterbehandling efter 12-16 
timer.

rengøring
Værktøj rengøres straks efter brug 
med vand.

overmaling
Efterbehandles med Capacryl Mellem-
lak, PU-Satin, PU-Gloss eller PU-Mat.

beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.02
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capacryl 970
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Datablad


