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Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są 
przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień 
jej wydruku. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez 
uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza 
kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o. 

 

 
 

 
DREWNOCHRON Capon Extra  
Podkład wiążący zapobiegający ciemnieniu drewna 
 

 

 
Zakres stosowania 

 

Podkład jest przeznaczony do malowania (gruntowania) drewnianych posadzek w 

celu stabilizowania luźnych cząstek drewna i lepszego związania poliuretanowych 

lakierów nawierzchniowych z podłożem drewnianym. Zapobiega ciemnieniu drewna, 

zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych, uwypukla strukturę drewna, jest 

wyrobem szybkoschnącym. 

 

Główne zalety produktu  Zapobiega ciemnieniu drewna 

 Zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych 

 Szybkoschnący 

 Bezbarwny 

 Uwypukla strukturę drewna 

 Szybkoschnąca formuła 

 

Kolory 
 

bezbarwny 

 

Wydajność 
10-12 m2 /l  
przy aplikacji wałkiem 

Rekomendowana ilość 

warstw  
1 - 2 

Metoda malowania wałek, pędzel, szpachla parkieciarska 

Rekomendowane 

narzędzia marki 

ProGOLD 

 
pędzel, wałek Velours ProGold, Microstar ProGold, szpachla parkieciarska 

ProGold 
 

 

Zawartość LZO 

 

?? 

 

Karta Techniczna 
Data wydania: wrzesień 2018 

mailto:serwis.klienta@ppg.com
http://www.drewnochron.pl/


Strona 2 z 3 

PPG Deco Polska Sp. z o.o. 
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław 
tel. (071) 78 – 80 – 700  
Dodatkowe informacje dostępne pod nr infolinii 801 11 33 11 
lub serwis.klienta@ppg.com aktualna dokumentacja na 
www.drewnochron.pl 
 

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są 
przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień 
jej wydruku. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez 
uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza 
kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o. 

 

 

Przygotowanie podłoża Powierzchnia posadzki drewnianej przeznaczona do lakierowania powinna 
być czysta, sucha (max. 10%), przeszlifowana papierem ściernym o 
granulacji 100-120 i następnie dokładnie oczyszczona z pyłu. 
 
Przed nałożeniem podkładu zarówno nowe, jak i stare posadzki drewniane 
powinny być wyszlifowane do surowego drewna.  
Szczeliny i ubytki w posadzce powinny być zaszpachlowane Drewnochron 
Capon Szpachla. 
 

Lakierowanie Przed użyciem podkład dokładnie wymieszać w opakowaniu. Podkład 
nakładać przy pomocy pędzla lub wałka typu (1-krotnie) lub szpachli 
parkieciarskiej (2-krotnie). Po wyschnięciu tj. po min. 4 godzinach 
przystąpić do lakierowania lakierem rozpuszczalnikowym: Drewnochron 
Classic Silver lub Drewnochron Extra Hard w wersji połysk.  W przypadku 
chęci uzyskania półmatowego wykończenia lakier w wersji półmatowej 
należy zastosować, jako finalna warstwa. W prowadzeniu dalszych prac 
należy stosować się do instrukcji producenta lakieru dostępnej na 
opakowaniu lakieru nawierzchniowego.  

Informacje dodatkowe Prace powinni prowadzić wyłącznie profesjonalni wykonawcy.  
Podczas prac malarskich należy stosować środki ochrony osobistej.  
W trakcie prac i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem 
wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. W tym czasie nie 
powinny tam przebywać dzieci, kobiety ciężarne, alergicy, osoby cierpiące 
na choroby dróg oddechowych, w podeszłym wieku.  
Przestrzegać zalecanego nakładu. Nie stosować, jako podkład na podłogi 
wykonane z drewna drzew egzotycznych. Nie stosować, jako podkład pod 
lakiery uretanowe i alkidowe. W przypadku lakierowania mocno 
obciążonych posadzek nie zaleca się nakładać podkładu za pomocą 
szpachli parkieciarskiej. 
Na posadzkach wykonanych z drewna drzewa bukowego nie należy 
nakładać podkładu za pomocą szpachli parkieciarskiej.  
W przypadku aplikacji podkładu na nietypowe gatunki drewna (np. 
owocowe), należy wykonać próbę w celu oceny uzyskanego efektu 
(wybarwienia drewna) oraz przyczepności. 
 

Końcowe utwardzanie Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia 
podkładu.  
 

Parametry techniczne Norma/Wytyczne Wartość 

Ilość warstw --------------------------- 1 - 2 

Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h] 

(w warunkach: 20 °C; wilgotność 50%) 
---------------------------- 4 

Czas wysychania powłoki w temp. 200C [h[  4 

Gęstość w 20±0,5C, [g/cm3] PN-EN ISO 2811-1 0,85 

Czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z 

dnem, stożkowym o średnicy otworu 

wypływowego 4 mm, [s] 

PN-C-81701:1997 

metoda A 
25 ÷ 45 
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Data ważności i warunki 
przechowywania 

36 miesięcy od daty produkcji 

Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych. 

 

Użytkowanie  Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania 

zamieszczone są na stronie internetowej www.drewnochron.pl 

 

Rozcieńczalnik NITROL do wyrobów celulozowych  
 

Atesty Wyrób posiada atest higieniczny 

 

Wskazówki BHP i Ppoż. Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie 

www.drewnochron.pl 

 

Opakowania handlowe 1L; 5L; 10L 
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