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Caparol Glättspachtel
Paruoštas naudoti, pastos pavidalo dispersinis glaistas vidaus
darbams

Produkto aprašymas

Caparol Glättspachtel - universalus glaistas, skirtas dideliems nelygumams, tuštumėlėms ir
nusėdimo įtrūkiams užtaisyti, taip pat išlyginti betoninius, grublėtus ar pažeistus tinko paviršius. 

Paskirtis

■ Tausojantis aplinką, vandens pagrindu, silpno kvapo
■ Gerai sukimba su pagrindais
■ Išdžiūvęs tampa labai kietas, nesuslūgsta
■ Išdžiūvęs - šlifuojamas, drėgnas - užtrinamas veltinio trintuve
■ Difuziškas
■ Elastingas dengiant ir išlyginant

Savybės

Sintetinė dispersija pagal DIN 55945Pagrindinė medžiaga

25 kg kibirasPakuotė/indų talpa

Šviesiai pilkas
Tonuojamas spalvinamaisiais dažais „CaparolColor-" arba „AVA – Amphibolin Vollton- und
Abtönfarben" (ne daugiau kaip 5 %)

Spalvos

MatinisBlizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyjeLaikymas

Dengimas

Pagrindai turi būti švarūs, sausi, be birių, sukibtį mažinančių dalelių.
Priklausomai nuo pagrindo būklės, savybių, prieš glaistymą pagrindą  būtina nugruntuoti tinkamu
gruntu (žr. techninę informaciją 650 „Pagrindai ir jų paruošimas”). Blizgius, apkrovą išlaikančius senų
dangų sluoksnius reikia pašiaušti (pašlifuoti).

Tinkami pagrindai

Išlyginamasis glaistymas rankiniu būdu:
Caparol Glättspachtel glaistą prieš dengiant kruopščiai išmaišyti. Dengti plienine glaistykle arba
sepcialiu voleliu. Paviršiui išdžiūvus, nušlifuoti sausuoju būdu arba, šiek tiek sudrėkinus, užtrinti
veltinio trintuve.
Caparol Glättspachtel galima dengti ir purkštuvais, nustačius atitinkamą konsistenciją (t.y. atskiedus
vandeniu iki 5-10 %).

Dengimo būdas
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Tinkami įrankiai:
Tinkavimo mašinos ir galingi beoriai purkštuvai
Iš beorių purkštuvų pašalinami visi filtrai
Purkštukai 0,035–0,043 colių
Slėgis 150–180 bar
Purškiant glaistą beoriais purkštuvais, naudoti antgalius su didesnėmis angomis. 
Optimaliam darbui purškiant medžiagos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10 °C.

Kitų sluoksnių dengimas
Caparol Glättspachtel nuglaistytus paviršius, kai visiškai išdžiūsta, galima dažyti tinkamais Caparol 
dispersiniais, lateksiniais arba Capacryl akriliniais emaliniais dažais be paruošiamojo gruntavimo.
Prieš dengiant Sylitol Bio-Innenfarbe dažais, paviršių būtina nugruntuoti Caparol-Haftgrund.

Sluoksnių sandara

Prieš dengiant plastikinėmis medžiagomis arba stiklo audinio tapetais, taip pat tekstiliniais apmušalais,
paviršių nugruntuoti Caparol-Haftgrund, o prieš tinkuojant sintetinės dervos tinku, gruntuoti Putzgrund
610.

Apie 1800 g/m2/1mm storio sluoksniuiSąnaudos

Pagrindo ir oro temperatūra dengiant ir džiūstant
turi būti ne žemesnė kaip +5°C

Dengimo sąlygos

Priklausomai nuo oro drėgmės, temperatūros ir sluoksnio storio, paviršius išdžiūsta per 12-48 val.Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Baigus darbus, įrankius išplauti vandeniu.Įrankių plovimas

Caparol Glättspachtel negalima naudoti drėgnose patalpose.
Dėl gamyboje naudojamų natūralių užpildų galimi nedideli atspalvių skirtumai.

Ant tankių, silpnai įgeriančių pagrindų gali susidaryti mažų pūslelių. Jas galima pašalinti dar kartą
nuglaisčius paviršių. Kada perglaistyti, priklauso nuo temperatūros ir oro drėgmės. Jeigu po
pakartotinio glaistymo vėl atsiranda pūslelių, vadinasi, buvo perglaistyta per anksti, todėl procesą
reikia pakartoti.
Dengiant grubios, stambios faktūros pagrindus, gali tekti glaistyti pakartotinai.

Nuorodos

Nuorodos

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Glaistymo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant
nerekomenduojama valgyti, gerti ar rūkyti. Patekus į akis, ant odos iškart nuplauti švariu vandeniu.
Saugoti, kad nepatektų į vandens telkinius, kanalizaciją, nesusigertų į žemę.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip dažų
vandens pagrindu atliekos, sudžiūvę – kaip statybinės arba buitinės atliekos.

Atliekų tvarkymas

Žr. saugos duomenų lapą.Išsamesni duomenys

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į Caparol technologus, kurie,
įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Techninė konsultacija

UAB DAW Lietuva,
Ukmergės g. 223-4, Vilnius, LT-07156
8 5 2602015,
info@daw.lt
www.caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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