Techninė informacija Nr. 9814

CarbonSpachtel
Paruoštas dengti, labai atsparus smūgiams, karbono pluoštu
sustiprintas armavimo glaistas

Produkto aprašymas
Paskirtis

Armavimo glaistas „Capatect-WDVS- System B“ šiltinimo sistemai.
Naudojamas ir kaip atnaujinimo glaistas. Skirtas kampinėms profilio juostoms tvirtinti.
„CarbonSpachtel“ galima naudoti fasadams ir polistireno izoliacines sistemas atnaujinti.

Savybės

■
■
■
■
■
■

Pakuotė/indų talpa
Spalvos
Laikymas

Techniniai duomenys

Produkto numeris

Sustiprintas karbono pluoštu
Labai atsparus smūgiams
Didesnis atsparumas tempimui iki plyšimo
Puikiai dengiamas
Mažas įtempis
Atsparus atmosferos veiksniams

20 kg kibirai
Šviesiai smėlinė
Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Prieš žiemą (ilgesnę prastovą) konteinerius ir silosus būtina
ištuštinti. Nepraimtų pakuočių tinkamumo trukmė apie 1 m.
■ Tankis:
■ Šilumos laidumas:
■ Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O:
■ Konsistencija:
■ Atsparumas smūgiams:Atsparumas
smūgiamsAtsparumas smūgiams

apie 1,5 g/cm3
0,7 (W/m.K)
520
pasta
· 20 džaulių, kai sluoksnio storis ne mažesnis kaip
3 mm;
· atsparumas kamuolio smūgiui pagal DIN 18032;
· apsauga nuo krušos: atsparumas krušai HW 5.
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Dengimas
Įvadas

Pagrindo paruošimas

Kad nebūtų sandūrų, dengti užgriebiant už dar drėgno ploto nepertraukiamai. Norint išsaugoti
specifines „Carbon“ produkto savybes, nemaišyti su kitais produktais. Netinka horizontaliems
paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos.
Armuotojo apatinio tinko dengimas: prieš tai nušlifuoti esamas „CapatectFassadendämmplatten“ plokščių sandūrų iškyšas. Prilipusias šlifavimo dulkes pašalinti. Palanges ir
pristatytas konstrukcines dalis apklijuoti.
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Medžiagos paruošimas

„CarbonSpachtel“ yra paruoštas dengti. Prieš dengiant trumpai išmaišyti. Esant šiltam orui, reikiamai
konsistencijai nustatyti galima šiek tiek įpilti vandens.
„CarbonSpachtel“ galima dengti įprastiniais sraigtiniais siurbliais, pvz., Berö Speedy 15, Wagner PC1.
Prireikus, konsistencija nustatoma, įpilant šiek tiek vandens.

Dengimo būdas

Apatinio tinko dengimas
Prie langų angokraščių ir briaunų pritaisius kraštų apsaugą, taip pat įstrižą armatūrą ties fasadų angų
kampais, „CarbonSpachtel“ dengiama dantytuoju glaistikliu (8x8 mm) audinio juostos pločio ir
„Capatect Gewebe 650“ įspaudžiama ties sandūromis su ne mažesne kaip 10 cm užlaida.
Po to „CarbonSpachtel“ dar kartą glaistomas, užgriebiant už drėgno paviršius taip, kad būtų padengtas
visas audinys. Audinys klojamas per vidurį arba viršutiniame sluoksnio trečdalyje. Apatinio tinko
sluoksnio storis 3-4 mm, o „Capatect-Gewebe“ audinys klojamas viršutiniame sluoksnio trečdalyje.

Sąnaudos

Dengimo sąlygos

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Įrankių plovimas

Apie 4,5 kg/m2, kai sluoksnio storis ne mažesnis kaip 3 mm.
Nurodytos sąnaudos yra apytikrės; reikia atsižvelgti į nuokrypį, kuris gali būti susijęs su objektu ir
dengimu.
Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė
kaip +30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant
rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant
aukštai ir žemai temperatūrai“.
Kai oro temperatūra +20ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, armuotojo sluoksnio paviršius išdžiūsta
per 24 val., visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 3 d. Prieš vėl dengiant, reikia patikrinti, ar medžiaga
yra gerai išdžiūvusi per visą sluoksnio storį. Tinkas džiūsta veikiamas hidratacijosir keičiantis
fizikinėms savybėms, t. y. garuojant drėmei. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro
drėgnumas, jis džiūsta ilgiau.
Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

Nuorodos
Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)
Atliekų tvarkymas

Produkto kodas (dažai ir emaliai)
Išsamesni duomenys
Klientų aptarnavimo centras

Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Medžiagos likučius sutvarkyti kaip vandeninių dažų
atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius – kaip sukietėjusius dažus arba buitines šiukšles. (EAK
080112).
M-DF01
Žr. saugos duomenis.
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