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Capalith Fassaden-Feinspachtel P
Paruošta naudojimui miltelių pavidalo glaisto masė

Produkto aprašymas

Šiurkštiems ir nelygiems pagrindams lygiai nuglaistyti, pakenktiems tinko ir betono paviršiams ištaisyti,
dažytam mūrui, akytajam betonui ir betonui lygiai nuglaistyti. Šis glaistas fasado paviršius padengia
lygiu, plonu sluoksniu.
Maks. sluoksnio storis: glaistant paviršius 1 mm.

Paskirtis

■ Hidrofobiškas.
■ Atsparus oro veiksniams.
■ Nesusmenga.
■ Neišbrinksta.
■ Lengvai dengiamas.
■ Patvarus.
■ Gerai sukimba su pagrindu.
■ Minimalus glaisto sluoksnio storis.
■ Sausas šlifuojamas.

Savybės

Cementas, sintetinė derva pagal DIN 55 945.Pagrindinė medžiaga

4 kg, 25 kg maišai.Pakuotė/ indų talpa

Natūraliai balta.Spalvos

Gaminys laikomas sausai. Saugomas nuo drėgmės kaip visi gaminiai, kurių sudėtyje yra cemento.Laikymas

■ Didžiausias grūdelių dydis: 0,2 mm
■ Kietojo skiedinio tankis: ~ 1,4 kg/dm3

■ Šviežio skiedinio tankis: ~ 1,7 kg/dm3

Techniniai duomenys

Dengimas

Pagrindas turi būti švarus, išlaikyti apkrovą,sausas, be birių dalelų.
Atkreipkite dėmesį į VOB C dalies, DIN 18 363, 3-čią pastr.

Tinkami pagrindai

Stpriai drėgmę sugeriantys pagrindai sudrėkinami.Pagrindo paruošimas

Nevienodai drėgmę sugeriantys, byrantys ir minkšti mineraliniai  pagrindai gruntuojami vandeniu
atskiestu „Sylitol-Konzentrat" (2 : 1). Dažyti pagrindai ir sintetinės dervos tinkas nuvalomi ir padengiami
„Caparol-Putzgrund".
Lygus betonas, taip pat betonas su apkrovą išlaikančiais senais sluoksniais nuvalomi ir gruntuojami
„Caparol-Putzgrund”.
Nuvalytą ir vandeniu sudrėkintą neapdorotą, šiurkštų betoną galima iškart glaistyti.
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Maišymo santykis
Maišas (25 kg) „Capalith Fassaden-Feinspachtel P” suberiamas į 6-7 l vandens, išmaišoma vientisa
masė ir paliekama išbrinkti 5 min.

Maišymo santykis

„Capalith-Fassadenspachtel P" glaistomas mentele. Po niveliavimo ir glaistymo paviršius gludinamas
kempinine trintuve arba  lyginamas nerūdijančio plieno mentele.

Dengimo būdas

Dengimo trukmė
Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, sumaišytą medžiagą galima dengti ~ 2,5
val., todėl nemaišykite daugiau medžiagos nei per tą laiką galima suskubti padengti.

Esant normalioms oro sąlygoms, „Capalith-Fassadenspachtel P" galima dengti po 7 dienų. Visiškai
sukietėja per 28 dienas.

Sluoksnių sandara

„Capalith Fassaden- Feinspachtel P" gali būti dengiamas visomis mineraliniams išoriniams paviršiams
skirtomis „Caparol” medžiagomis, taip pat „Sylitol” ir sintetinės dervos tinkais, prieš tai atitinkamai juos
paruošus. Prieš dengiant užglaistytas vietas, priklausomai nuo to, kokie gaminiai buvo naudojami, jos 
gruntuojamos „Capagrund", „AmphiSilan-Grundierfarbe" arba „SylitolMinera". Jei nuglaistytas visas
paviršius, tai jį  iškart  galima dengti atskiestais dažais kaip paprastą kalkių cemento tinką. Sintetinės
dervos tinkas gruntuojamas „Caparol-Putzgrund", o „Sylitol" tinkas -„Sylitol-Minera".

~ 1400 - 1500 g/m2/mm sluoksnio storis (sausoji medžiaga), nelygu pagrindo šiurkštumas. Optimalus
dangos sluoksnis 1-4 mm. Norint nuglaistyti iki minimalaus sluoksnio storio, per vieną darbo ciklą
galima padengti ne daugiau kaip 5 mm storio glaisto sluoksnį.

Sąnaudos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra 
Turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Dengimo sąlygos

Nuorodos

Gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. „Capalith-Fassadenspachtel P" sudėtyje yra cemento
ir gesintų kalkių, todėl jo reakcija yra šarminė. Saugokite, kad nepatektų į akis ir ant odos. Užtiškus
medžiagos tiškalų, iškart nuplaukite juos vandeniu. Patekus medžiagos į akis, kreipkitės į gydytoją.
Tikslesni duomenys, žr. saugos duomenis.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėjusios medžiagos liekanos sunaikinamos kaip
statybinis laužas arba statybinės atliekos.

Atliekų tvarkymas

ZP 1Giscode

Mineralinės medžiagos, papildai, vanduo, konservantai.Sudėtinių medžiagų deklaracija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma.
Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų firmos bendradarbius
užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į  Jūsų objektą

Techninė konsultacija

Tel. 8 5 2602015 Fax: 8 5 2639283 El. paštas:info@caparol.ltKlientų aptarnavimo centras

 

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie
tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.
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