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ХАРАКТЕРИСТИКИ  Водоразтворима боя на база акрилни смоли, без жълтеене, едно- или двукомпонентен, 

подходяща за интериорни, дървени изделия. При катализиране на продукта F23  с 

Idrocat 10  се постига по-висока ефективност. 

 

СЪСТАВ           На база акрилни смоли във водна емулсия. 

 

 

СВОЙСТВА  АБРАЗИВНОСТ     ДОБРА 

СЪХНЕНЕ     ДОБРА 

ЗАПЪЛВАЩИ СВОЙСТВА   ДОБРА 

ЕЛАСТИЧНОСТ     ОТЛИЧНА 

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО    F23: 1000-1100 g/l 

Idrocat 10: 1040-1140 g/l 

ВИСКОЗИТЕТ BROOKFIELD, S04-20rpm  3300-4300  mPa*s 

ТРАЙНОСТ СЛЕД СМЕСВАНЕ 2 часа при 23°C; 65% относителна влажност   

(да не се използва след изтичане на 2 часа, 

дори привидно да е в течно състояние) 

СЪХНЕНЕ     Изцяло 6 h 

ТВЪРДА МАСА М ТЕГЛО   22-26% 

СЪОТНОШЕНИЕ ПРИ СМЕСВАНЕ  100t F23 : 10 Idrocat 10 в обем. 
 

 

СЪХРАНЕНИЕ              Годност на продукта - 1 година, при съхранение в оригиналните опаковки и при  

температура от +5°C до +30°C. 
 

ОЦВEТЯВАНЕ          Безцветен. 
 

УПОТРЕБА                 Като първи слой върху груби повърхности от различни видове дървесини, както за  

директна употреба, така и предварително третирани с акрилен импрегнант, при 

безцветно боядисване с едно- или двукомпонентен, акрилен или полиуретанов, на 

водна основа, финишинг; за интериорни изделия от обзавеждането или строителството. 

Продуктът с изоцианатен катализатор е подходящ като изолационна основа, със 

защитен ефект срещу багрилни и олео-смолисти субстанции, съдържащи се в 

дървесината, които могат да окажат неблагоприятно влияние върху финишинга 

(екзотични дървесини, ироко, руска лиственица, включително MDF). При полирането 

не трябва да се премахва голяма част от сухия филм, така че да се гарантира достатъчен 

слой, който да осигури равномерност на финишинга. 

В случай, че продуктът е бил съхраняван при ниски температури, се препоръчва да се 

постави в условия на аклиматизация, поне при +15°C, преди да се пристъпи към 

употребата му. 

По време на полагането и съхненето на грунда е препоръчително температурата да е 

над +15°C, а влажността - под 65%; също така е важно помещението да е проветряемо, 

за да се благоприятсва изпарението на водата. Следва да се отбележи, че при дебелина 

на полагания слой по-голяма от посочените, или различни околни условия, може да 

удължат времето за съхнене, доколкото се забавя изпаряването на водата. 

Съхненето може да се извърши при стайна температура или в тунел с горещ въздух 

(35°-50°C), като в този случай полирането може да се изпълни след 3-5 часа. 

Изчеткването, в сравнение с шлайфането, осигурява по-добър естетически завършек.  

Реактивното превръщане на пространствено омрежване на полиизоцианата настъпва 

едновременно с акрилната смола и водата по неконтролируем начин; препоръчва се 

нанасяне с пистолет, който реализира мигновено смесване; по този начин се избягва 

различие в характеристиките на сухият филм в зависимост от времето, изминало от 

смесването до прилагането, поради различното омрежване. 

 

СРЕДСТВА                  Мече, Четка, Пистолет aircoat. 
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РАЗРЕЖДАНЕ             Готов за употреба. 
 

 

РАЗХОД                         8-10  m2/l за слой 

 

ТЕМПЕРАТУРА 

ПРИ НАНАСЯНЕ 

+15°C +30°C 

 

СИСТЕМИ ЗА 

НАНАСЯНЕ 

Нанасяне с пистолет aircoat 

 
Ново изделие от различни дървесини 

1.   Дървото се шлайфа с шкурка - 150, а след това с шкурка със зарненост 220-240; 

2.    По желание се оцветява с Classic W в желания нюанс; 

3.    След 4-5часа се нанасят два слоя F23  на интервал от 1-2 часа между двете нанасяния; 

4.    След 6-8h се шлайфа с шкурка 220-240, и се нанася един слой Eco W500. 

 

Задължително е F23 да бъде катализиран с Idrocat 10 при обработка на следните 

дървесини : ироко, дъб, кестен, канадска ела, руска лиственица, MDF. 

 

ОБЩО 

ОПИСАНИЕ 

Акрилен грунд за дърво на водна основа, с твърд остатък 24%, с разход от 220 ml/m, за 

защита на интериорни изделия,като основа на акрилни или полиуретанови бои на водна  

основа.  
2

 

   
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ      За майсторско бояджийско изпълнение е от съществено значение да се спазват  

указанията за подготовка на повърхностите, които се съдържат в Инструкциите за 

прилагане на CAP Arreghini. 

Данните от спецификацията и техническата информация са били определени при 23°С 

и при относителна влажност от 65%. При различни условия, данните, както и времето 

между едно действие и следващото го, търпят промени. 

Le informazioni  tecniche  contenute hanno carattere indicativo.  A causa  dell’enorme 

varietà di supporti  e condizioni  di applicazione, si consiglia  di controllare l’idoneità 

all’impiego  del  prodotto e la  sua  efficacia  mediante prove  effettuate  sulla  specifica 

realizzazione. 


