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Caparol Raufaser 
Caparol Fűrészporos festék. A330
Matt, mosásálló, hengerelhetô és szórható diszperziós, beltéri, 
farosttartalmú festék. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkalmazás: 
Jól fedő, farost struktúrájú, 
egybefüggő, hézagmentes 
bevonatokhoz. Kiválóan alkalmas 
gazdaságos, költségkímélő 
bevonatokhoz, elsősorban előre 
gyártott építőelemekhez. 
 
Tulajdonságai: 
Vízzel hígítható, környezetbarát, 
enyhe szagú. 
Mosásálló. 
Diffúzióképes. 
Jó fedőképesség. 
Felületkiegyenlítő tulajdonság. 
Feszültségmentes. 
 
Kötőanyag: 
Műgyanta diszperzió DIN 55 947 
szerint. 
 
Fényességi fok: 
Matt. 
 
Szín: 
Fehér. 
Max. 20% Amphibolin Vollton und 
Abtönfarben, vagy Alpinacolor-al 
színezhető. 
Nagyobb mennyiségű színező festék 
hozzáadásával a színezett Caparol 
Fűrészporos festék farost tartalma 
értelemszerűen csökken, ezért a 
felhordott festék struktúrája 
megváltozik. 
Saját színezésnél az összes 
szükséges mennyiséget 
összekeverni, az esetleges 
színárnyalati különbségek elkerülése 
érdekében. 

Egy színárnyalatban 100 liter feletti 
mennyiségi rendelés esetén gyárilag 
színezett kivitelben is szállítható. 
 
Tárolás: 
Hűvös, fagymentes helyen. 
 
Hulladék elhelyezés: 
Csekély mennyiséget beszáradni 
hagyni, majd a többi göngyöleggel 
együtt a háztartási hulladékgyűjtőn, 
ill. az ipari, építési területen felállított 
konténeren keresztül.  
 
Kiszerelés: 25 kg 
 
 
 
Rétegfelépítés: 
 
Hengerelt felhordás: 
Kétszeres, bő, egyenletes felhordás 
Caparol Fűrészporos festék max. 
15% vízzel hígítva, rövidszőrű 
báránybőrhengerrel. 
 
Az egyenletes struktúra érdekében 
ügyeljünk arra, hogy a felületre az 
anyag azonos vastagságban legyen 
felhordva. 
 
Kifogástalan struktúra elérése 
érdekében a felhordást vízszintesen 
kezdjük meg, majd a felhordott 
réteget függőleges hengerléssel 
oszlassuk el a felületen. 
Mennyezetfestésnél a felhordást a 
fénybeeséshez képest átlósan 
kezdjük, majd a felhordott festéket a 
fény beesésével egyező irányban 
áthengereljük, eloszlatjuk. 
Sarkokat és éleket ecsettel bőven 
előfesteni, vagy pedig speciális 
fűtőtesthengerrel felhordani és 
strukturálni. 

Felhordás során az anyagot gyakran 
kell keverni.  Termékleírás 
 
Szórt felhordás 
 
Alapozás Capagrund LF, vagy 
Malerit E.L.F.-el, Alpinacolor, vagy 
Amphibolin Vollton - und Abtönfarbe-
val a rákövetkező rétegekkel egyező 
színűre színezve. 
 
Fedőbevonat: Bő, egyenletes 
szórásban, megfelelő szóró 
berendezésekkel, max. 10%-ban 
vízzel hígítva. 
szórófej:  6-8 mm 
nyomás:  4 bar Feldolgozás
500 liter/perc 
Munkaeszközöket használat után 
vízzel tisztítani. 
 
Anyagfelhasználás 
Kb. 500-1200 g/m²/2 rtg. 
Pontos érték csak próbafestéssel 
határozható meg. 
 
Alsó felhordási hőmérséklethatár 
+5°C lég és alaphőmérséklet. 
 
Száradási idő 
20°C és 65% relatív páratartalom 
mellett 12 óra alatt porszáraz és 
átfesthető. 
Teljes átszáradás és terhelhetőség 3 
nap után. Alacsonyabb hőmérséklet 
és magasabb páratartalom mellett az 
idő hosszabbodik.  
 
Figyelem! 
A specifikus tulajdonságok 
megőrzése érdekében más 
anyagokkal nem keverhető. 



Átlapolások elkerülése érdekében 
,,nedves a nedvesre" technika 
alkalmazása javasolt egy 
munkamenetben.  
 
 
 
Az alapnak száraznak, tisztának és 
leválasztó anyagoktól mentesnek  
kell lennie. VOB, Teil C, Abs. 3.1.1. 
szerint. 
 
Vakolatok 
Stabil, normál szívóképességű 
vakolatokat előkészítés nélkül 
bevonni. Porzó, málló, szívó 
vakolatokra alapozás Acryl-Hidrosol-
al. 
 
Gipsz és készvakolat 
Alapozás Capagrund LF-el. 
Mészkőlerakódást lecsiszolni, 
leportalanítani és Caparol-
Mélyalapozó TB-vel alapozni. 
 
Gipsz építő lapok 
Szívó lapokra alapozás Acryl-
Hydrosol, vagy Caparol Mélyalapozó 
TB-vel. Sűrű, sima lapokra 
tapadásközvetítő alapozás 
Capagrund LF-el. 
 
Gipszkarton lapok 
Gipszéleket lecsiszolni. Alapozás 
Capagrund LF-el. Vízben oldódó 
elszíneződő anyagokat tartalmazó 
lapokat Caparol-Mélyalapozó TB-vel 
alapozni. 
 

Beton 
Esetlegesen meglévő leválasztó 
anyagokat, porzó, málló részeket 
eltávolítani. 
 
Gázbeton 
Alapozás Capaplex-el, 1:3 arányban 
vízzel hígítva. 
 
Fa-, farost-, furnér-, és 
faforgácslemezek 
Gyantás felületeket alaposan 
lecsiszolni és portalanítani. Alapozás 
Capacryl-Holzgrund-al. 
 
Hordképes bevonatok 
Matt, gyengén szívó rétegeket 
közvetlenül lehet festeni. Fénylő 
felületeket, lakkozott felületeket 
felmattítani. Alapozás Capagrund-LF-
el. 
 
Nem hordképes bevonatok 
Nem hordképes lakk-, és diszperziós 
festék-, vagy műgyanta 
vakolatrétegeket eltávolítani. 
Gyengén szívó, sima felületekre 
alapozás Capagrund LF-el. Porzó, 
szívó felületekre alapozás Acryl-
Hydrosol-al. Nem hordképes ásványi 
bevonatokat mechanikusan 
eltávolítani és portalanítani. Alapozás 
Caparol-Mélyalapozó TB-vel. 
 

Enyvesfesték bevonatok 
Alapig lemosni. Alapozás Caparol 
Tiefrund TB-vel. 
 
Tapéták 

Alkalmas alapok Maradéktalanul eltávolítani. Enyv- és 
makulatúra maradványokat lemosni. 
Alapozás Caparol-Mélyalapozó TB-
vel. 
 
Gombás felületek 
Gombásodást mechanikusan 
eltávolítani, Capatox-al átmosni és jól 
kiszáradni hagyni. 
 
Nikotin-, víz-, korom-, olaj-, vagy 
zsírfoltos felületek 
Izoláló, szigetelő alapozás Caparol 
Szigetelő alapozóval. Erősen 
szennyezett felületeket Dupa-inn-el 
bevonni.  
 
Kisebb hibás felületek 
Megfelelő előkészítés után Caparol-
Akkordspachtel, vagy Caparol 
Unversalspachtel-P-vel előírás 
szerint kijavítani és esetlegesen 
lealapozni. 
 
Műszaki vevőszolgálat 
A gyakorlatban előforduló összes 
felület és annak alapozási technikája 
nem részletezhető ebben a 
termékismertetőben. Bonyolultabb 
eseteknél szaktanácsadóink 
részletes, az adott objektumra 
vonatkozó segítséggel állnak a 
rendelkezésre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Műszaki Információ Caparol Nr. A330       Állapot: 2008. január 
              
 
Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. 
Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínű gére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen.  sé
Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét. 
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