
Technická informace

Caparol Filtergrund
Ekologická izolační barva do vnitřních prostorů proti
skvrnám od nikotinu, vody, sazí, oleje a tuků pod následné
nátěry a strukturní úpravy povrchu.

Popis výrobku

Nátěrová hmota přírodního typu na disperzní bázi na izolace a potlačování skvrn od nikotinu, vody,
sazí, oleje a tuků před následnými nátěry a úpravami povrchu. Caparol Filtrační základ je namíchán v
transparentně bílé barvě a zřetelně, ale přitom nerozpustně na sebe váže zabarvující nebo prosvítající
znečistění a skvrny. Proto lze na nátěr barvy Filtrační základ dále nanášet speciální izolační barvu
Caparol IsoDeck i veškeré vodné barvy značky Synthesa nebo omítky na bázi syntetické pryskyřice.

Účel použití

V kombinaci se speciální izolační barvou IsoDeck lze zdravotně nezávadně restaurovat i objekty, které
jsou zvlášť náročné na citlivost osob, jako jsou obytné místnosti, kanceláře, školy, restaurace, hotely,
kuchyně i prostory, ve kterých se vyrábějí, skladují nebo prodávají potraviny.

■ ředitelný vodou
■ ekologický
■ značné izolační účinky
■ difuzní pro vodní páry
■ dostatečná přilnavost na podkladu
■ zřetelné váže nečistoty
■ nadné a jednoduché zpracování

Vlastnosti

disperze syntetické pryskyřiceMateriálová báze

12 kgBalení / velikosti nádob

bílý – transparentní
Lze tónovat barvami Alpinacolor nebo AVA (max. 5 %), aniž by se negativně ovlivnily izolační účinky.

Barevné odstíny

MatnýStupeň lesku

V chladu, chraňte před mrazem.Skladování

Caparol Filtrační základ reaguje s látkami z podkladu. Tyto látky se budou v bílém nátěru vázat v
nerozpustné formě a vytvoří určitý barevný přechod, který bude zároveň sloužit jako optická
bezpečnostní kontrola.

Upozornění

Zpracování

Všechny běžné minerální podklady v interieru – omítky, beton, zdivo, sádrokarton a staré nátěryVhodné podkladové materiály

Podklady musí být zbavené nečistot i odpuzujících částic a suché.

Plochy se zaschlými skvrnami od vody očistěte kartáčem. Plochy se znečistěními od nikotinu, sazí, 
oleje nebo tuku očistěte vodou s přídavkem čisticích prostředků pro domácnost, rozpouštějících tuky.
Nedržící staré nátěry a klihové barvy odstraňte. Na silně nasákavé podklady naneste základní nátěr
přípravkem Caparol Tiefgrund LF.

Úprava podkladového materiálu
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Natíráním, válečkem nebo stříkáním.
Podle druhu následné úpravy povrchu nanášejte základní nátěr přípravkem Caparol Filtrační základ
neředěným. Nechte dobře vyschnout (minimálně 12 hodin). Další úprava ploch na základní nátěr
přípravkem Caparol Filtrační základ se provádí barvou IsoDeck nebo jinou vodorozpustnou vnitřní
barvou značky Caparol podle předpisu na zpracování. Před následným pokládáním tapet je třeba
provést pomocný nátěr na zvýšení přilnavosti přípravkem Caparol Haftgrund.

Postup nanášení

Neřeďte!Ředění

Caparol Filtrační základ 150 - 180 g/m2 na hladkých plochách. Na drsných plochách příslušně více
(směrná hodnota bez záruky, přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše).

Spotřeba

Minimální teplota při zpracování:
Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání: Nezpracovávejte za
teploty pod+16°C. Pokud by teplota byla nižší, musí se nátěr přípravkem Caparol Filtrační základ
vysoušet horkým vzduchem pomocí ventilátoru, aby se docílilo dostatečného izolačního účinku.

Podmínky při zpracování

Při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % bude barva vyschlá na povrchu a schopná dalšího nátěru
minimálně za 12 hodin. Při nižších teplotách je nutno před dalším nátěrem dodržet delší dobu
vysychání.

Vysychání / doba vysychání

Malířský valeček, stětec nebo stříkací zařízení.Nářadí

Ihned po použití vymyjte čistou vodou.Čistění nářadí

Nehodí se do mokrých místností s velmi vysokou vlhkostí vzduchu. Na plochy, které jsou extrémně
zmečistěny, nebo do místností, které se mají restaurovat, opět nastěhovat a používat během jednoho
dne, doporučujeme použít barvu na rychlé renovace DupaMatt o vysoké krycí schopnosti s mírným
zápachem. Aby bylo možné dosáhnout speciálních vlastností tohoto výrobku, nesmí se míchat s jinými
výrobky. Prostory, ve kterých se vyrábějí nebo skladují potraviny a poživatiny, nechte po nátěru
dostatečně větrat minimálně 3 dny.

Upozornění

Pokyny

Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá
povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s
chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Bezpečnostní pokyny a doporučení
(stav v době tisku)

Spalovny zvláštních odpadů nebo sběrná místa problematických látek. Nelikvidujte s domovním
odpadem. Zabraňte proniknutí do kanalizace, zeminy nebo do vody EWC: 08 01 12

Likvidace

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/g): 30 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje
max. 25 g/l VOC.

Mezní hodnota EU pro obsah látek
VOC (těkavých organických

sloučenin)

Disperze akrylátové pryskyřice, oxid titaničitý, uhličitan vápenatý, voda, aditiva, konzervační prostředky.Prohlášení o obsažených látkách

V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o
technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou
uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky
služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.

Technické poradenství

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
Fax: +420 315 745 080
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Servisní středisko pro zákazníky
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