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HaftGrund EG
ადჰეზიური საგრუნტავი მასალა დისპერსიული და დისპერსიულ - სილიკატური 
საღებავებისთვის. გამოიყენება შიდა სამუშაოებისთვის. 

გამოყენების სფეროები თეთრი პიგმენტის შემცველი სპეციალური საგრუნტავი საღებავი შიდა სამუშაოებისთვის, 
სინთეტიკურ-დისპერსიული ან დისპერსიულ-სილიკატური საღებავებით საბოლოო 
დაფარვამდე. ადჰეზიური საფარი გლუვი ზედაპირებისთვის, როგორებიც არის - თაბაშირის 
ფილები, ბეტონი, ასევე ნაკლებ შემწოვი მინერალური ბათქაშები PIc - PIII, თაბაშირის და მზა  
ბათქაშები PIV და თაბაშირის სამშენებლო ფილები. საგრძნობლად ამცირებს თაბაშირის 
ფილებზე ფითხის თხელი ფენის დასკდომის საშიშროებას. 
ასევე გამოიყენება როგორც საგრუნტავი საფარი გლუვ, ნაკლებ შემწოვ ზედაპირებზე 
ნებისმიერი სახის შპალერის გასაკრავად.

თვისებები          ■ მინიმალური ემისიით, გამხსნელების და დამარბილებლების გარეშე
■ მარტივია გამოყენებისას, წყალდისპერსიული, ეკოლოგიურად სუფთა და არომატის გარეშე

■ დიფუზიის უნარის მქონე, Sd -მნიშვნელი 0,03 მ
■ მაღალი ადჰეზიურობა ქვედა ფენის მიმართ

■ კარგი დაფარვის უნარი
■ სადრუნტავი მასალა დისპერსიულ-სილიკატური საღებავებისთვის შეუსაბამო ზედაპირებზე

მასალის შემკვრელი          მოდიფიცირებული სინთეტიკური დისპერსია DIN 55945-ს შესაბამისად.

შეფუთვა          სტანდარტული შეფუთვა: 5 ლ. 12,5 ლ.

ფერი         თეთრი 

HaftGrund EG-ი ფერადდება CaparolColor-ის კატალოგში მოცემული ფერებით, მაქსიმუმ 25%-
ით, ან AVA კოლორანტებით.ასევე მისი შეფერადება შესაძლებელია ColorExpress-ის ფერთა 
კოლექციის ყველა ფერზე, რომელთა სიღიავის კოეფიციენტი არ აღემატება 70-ს.
შეფერადებისას იკარგება Haftgrund-ის კონსერვანტებისაგან თავისუფალი თვისება.

შენახვის პირობები          შეინახეთ გრილ ადგილას, მოარიდეთ ყინვას.

ტექნიკური პარამეტრები          სიმკვრივე: დაახლოებით 1,7 გ/სმ3

გამოყენება
შესაფერისი ზედაპირები          ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა, განმაცალკევებელი ნივთიერებებისგან (ზეთები, ცხიმები) 

თავისუფალი, მშრალი.  თანახმად სტანდარტისა VOB, ნაწილი C, DIN EN 18 363, 
პარაგრაფი 3.

ზედაპირის მომზადება           შესაფერისი ზედაპირების და მათი წინასწარი მომზადების შესახებ იხილეთ ჩვენი ტექნიკური 
ინფორმაცია Nr. 650 - “ზედაპირები და მათი წინასწარი მომზადება”.
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ხარჯი         დაახლ. 150-200 მლ/მ2, დამოკიდებულია ზედაპირის სტრუქტურაზე.
ზუსტი ხარჯი განისაზღვრება სასინჯი დატანით.

გამოყენების პირობები           მინიმალური ტემპერატურა გამოყენებისა და შრობის პროცესში: 
ჰაერისა და ზედაპირის მინიმალური ტემპერატურა უნდა იყოს  +8 C.

შრობის დრო         20° C ტემპერატურისა და 65%-იანი ჰაერის ტენიანობის პირობებში ზედაპირი შემდგომი 
სამუშაოებისათვის მზადაა 12 საათში.  დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში შრობის დრო 
იზრდება.

ხელსაწყოები          HaftGrund EG-ი შესაძლებელია დატანილ იქნას ფუნჯით, სამღებრო გორგოლაჭით   
(საოს სიმაღლე - 14-16 მმ) და საჰაერო, ან უჰაერო  (Airless ) მიფრქვევით.

უჰაერო მიფრქვევა (Airless): 
ნახვრეტის დიამეტრი: 0.54 - 0.64 მმ 
წნევა მიფრქვევისას: 150-180 ბარი 
მიფრქვევის კუთხე: 50 გრადუსი

მიმფრქვევი აღჭურვეთ უხეში (მწვანე) დისპერსიული ფილტრით. მიფრქვევამდე საღებავი 
კარგად ამოურიეთ და გაცერით.

ხელსაწყოების წმენდა          გამოყენების შემდეგ ხელსაწყოები გაირეცხოს წყლით.

შენიშვნა         თვისებების შესანარჩუნებლად

უსაფრთხოების ნორმები         მოარიდეთ ბავშვებს. მუშაობისას იზრუნეთ სამუშაო სივრცის საფუძვლიან განიავებაზე. არ
ჭამოთ, არ დალიოთ და არ მოწიოთ ამ პროდუქტით მუშაობისას.
თვალში ან კანზე მოხვედრისას დაუყოვნებლივ მოიბანეთ წყლით.
კანზე მოხვედრისას დაუყოვნებლივ და გულდასმით დაიბანეთ წყლით და საპნით. არ 
დაუშვათ საღებავის მოხვედრა კანალიზაციაში, წყალსატევებსა და ნიადაგში. ხელსაწყოები 
დაუყოვნებლივ გარეცხეთ წყლით და საპნით. არ ჩაისუნთქოთ წარმოქმნილი “ღრუბელი” 
გამოიყენეთ კომბინირებული ფილტრი A2/P2. დაიცავით გარშემო არსებული ზედაპირები 
(განსაკუთრებით მინა, კერამიკა, ლაქი, კლინკერის აგური, ბუნებრივი ქვა, მეტალი და ხე) 
შხეფებისგან. დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ უსაფრთხოების ფურცელი.

უტილიზაცია           მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა. საღებავის ნარჩენი 
თხევადი მასა შესაძლებლია უტილიზირებულ იქნას როგორც ლაქის ან საღებავის დანაკარგი, 
გამხმარი ნარჩენი კი - როგორც  საყოფაცხოვრებო ან სამშენებლო ნაგავი.

აქროლადი ორგანული 
შენაერთების ზღვრული 

კონცენტრაცია ევროკავშირის 
სტანდარტის შესაბამისად  

(VOC)

პროდუქტის კატეგორია (А/c): 30 გ/ლ (2010). ეს პროდუქტი შეიცავს მაქსიმუმ 1 გ/ლ 
აქროლად ორგანულ ნივთიერებებს (VOC).

პროდუქტის კოდი 
საღებავები და ემალები

BSW10

შემადგენლობა          პოლიაკრილის ფისი, ტიტანის დიო ქსიდი, კალციუმის კარბონატი, სილიკატები, წყალი, 
თხევადი მინა, ადიტივები.

ტექნიკური კონსულტაცია              მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევები - 
პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ. იმ შემთხვევაში, 
თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის 
მიმართეთ კაპაროლის ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის შეძენა. კომპანია 
კაპაროლი სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან 
დაკავშირებით.

მითითებები

შპს კაპაროლ ჯორჯია
ალ. ქართველიშვილის ქ. N8, 
0198 თბილისი საქართველო. 
office@caparol.ge
www.caparol.ge

დაფარვის თანმიმდევრობა          გაუზავებლად, ან მაქსიმუმ 5% წყლის ან CapaSol-ის გაზავებით დაიყვანეთ გამოყენების 
კონსისტენციამდე.
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 შეურიეთ მხოლოდ CapaSol-ი, CaparolColor-ის ან AVA
კოლორანტები. არ დაამატოთ სხვა ნივთიერებები.




