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Capalac KorroGrund 
Vas és acél felületek rozsdavédô alapozására 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhasználás: 
Kül- és beltéri vas és acél felületek rozs-
davédő alapozására. 
 
Tulajdonságok: 
- Ólom- és kromátmentes 
- Kiváló korrózióvédő hatású – aktív 

rozsdavédő pigmentek révén  
- Kiválóan tapad  
- Jó fedőképességű 
- Gyorsan száradó 
- Könnyen feldolgozható 
 
Kötőanyag: 
Alkidgyanta, oldószertartalmú. 
 
Sűrűség: 
Kb. 1,5 g/ cm3. 
 
Fényességi fok: 
Matt. 
 
Szín: 
Világosszürke. 
 
Tárolás: 
Jól lezárva hűvös helyen tároljuk. 
 
Kiszerelés: 
1 liter, 2,5 liter és 10 liter. 
 
 
 
 
 
Alkalmas alapfelületek: 
Vas és acél. 
 
Az alapfelület előkészítése: 
A vas és acél felületeket a rozsdától 
fémtisztára meg kell tisztítani. Szennye-
ződéseket és tapadástgátló anyagokat, 
mint olajat és zsírt eltávolítani. 
 
  
 

 
Feldolgozás: 
Felhasználás előtt alaposan fel kell ke-
verni. Szükség esetén műgyanta hígító-
val hígítani. A Capalac KorroGrund ala-
pozó ecsettel, hengerrel vagy szórva 
vihető fel. 
 
Feldolgozási hőmérséklet: 
A feldolgozási hőmérséklet a környező 
levegőre, az anyagra és az alapfelületre 
vonatkozóan legalább +5°C.  
 
Szerszámok tisztítása: 
Használat után lakkbenzinnel vagy az 
alkalmazott hígítóval. 
 
Száradási idő: 
+20°C-on és 65% rel. páratartalom ese-
tén 2-3 óra múlva porszáraz, 4-5 óra 
múlva megfogható, 12 óra múlva átfest-
hető és 6-8 óra múlva át-                                                                                   
szórható. 
Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb 
páratartalom esetén a száradási idő 
meghosszabbodhat. 
 
Biztonsági előírások: 
Veszélyes összetevők: 
Nafta (EU-szám: 265-150-3) kb. 27 % 
R 10 – Kevésbé tűzveszélyes 
R 66 – Ismételt expozíció a bőr kis-
záradását vagy megrepedését okozhatja 
S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 7/9 – Az edényzet légmentesen le-
zárva és jól szellőztethető helyen tartan-
dó 
S 16 – Gyújtóforrástól távol tartandó – 
Tilos a dohányzás 
S 23 – A keletkező gőzt/permetet nem 
szabad belélegezni  
S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való 
érintkezést és a szembejutást 
 
 
 
 
 
 
 

 
S 29 – Csatornába engedni nem szabad 
S 38 – Ha a szellőzés elégtelen, megfe-
lelő légzőkészüléket kell használni 
S 51 – Csak jól szellőztetett helyen hasz-
nálható 
S 62 – Lenyelés esetén hánytatni tilos: 
azonnal orvoshoz kell fordulni és meg-
mutatni az edényzetet vagy a címkét 
„Szenzibilizáló anyagot (kobaltkarboxilát, 
2-butanon-oxim) tartalmaz. Túlérzékeny 
személynél allergiás reakciókat válthat 
ki.” További adatok: lsd. a 
biztonságiadatlapon. 
 
Hulladékelhelyezés: 
A készítmény maradékainak kezelése és 
ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) 
Korm. rendeletben (módosítja: 340/2004 
(XII. 22. Korm. rendelet), és a 16/2001. 
(VII. 18) KöM. rendeletben (módosítja: 
22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet) foglal-
tak szerint. 
Nem szabad a háztartási hulladékkal 
együtt ártalmatlanítani! Lejárt szavatos-
ságú lakként, festékként gyűjthető össze! 
Csak a teljesen kiürült tárolóedény hasz-
nosítható újra! 
 

MOE2 

Alkalmazás 

Feldolgozás 



 
 
 
Útmutató szórás esetére: 
 
 Ø Fúvóka Nyomás Hígítás Viszkozitás DIN 4 mm  
Magas nyomású 1,5-1,8 mm 2-4 bar 5-15 térf. % 30-50 sec. 
Alacsony nyomású 1,5 mm 0,2-0,5 bar 5-20 térf. % 25 sec. 
Airless 0,011-0,013 inch 180-200 bar - Szállítási viszkozitás 

 
 
 
Rétegfelépítés: 
 

Alapfelület Felhasználás Az alapfelület 
előkészítése Alapozás Köztes réteg Fedőréteg 

beltéri rozsdamentesítés/ 
zsírtalanítás 

1-2X Capalac 
KorroGrund 

Szükség szerint Capalac 
Classic HG /SM vagy 
Capalac Profi HG/SM Vas és acél 

kültéri rozsdamentesítés/ 
zsírtalanítás 

2X Capalac 
KorroGrund 

Capalac Classic HG/SM 
színtelen 

Capalac Classic 
HG/SM 

színtelen 

 
 
Felhasználás: 
 

Szórás Felhasználási 
mennyiség ml/ m2 Ecsettel Hengerrel Magas nyomású Airless Alacsony nyomású 
függőlegesen 90-110 80-100 130 140 130 
vízszintesen 110 110 180 180 170 

 
 
 
Műszaki tanácsadás: Ez a Műszaki 
Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a 
gyakorlatban előforduló alapfelülettel és 
azok festéstechnikai előkészítésével. 

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink 
részletes és egyedi megoldást nyújtó 
javaslatát 
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Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva.  
Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen.  
Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét. 
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