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AmphiSilan Compact
Užpildantys dažai silikonines dervos pagrindu tarpiniam ir
galutiniam sluoksniui

Produkto aprašymas

Užpildantys fasadiniai dažai tinkuotiems, apkrovą išlaikantiems matinių silikatinių ir dispersinių dažų
paviršiams, nesugedusioms fasadų šiltinimo sistemoms ir netolygiai užtrintam mineraliniam tinkui
vizualiai išlyginti arba pertinkuotų ir pataisytų vietų, naudojant „AmphiSilan“ sistemą, faktūrai
suvienodinti. Labai tinka smulkiems techniniams tinko plyšiams užtaisyti.

Paskirtis

Atsparūs oro veiksniams, hidrofobiški, nesudaro plevelės, mikroporėti, labai pralaidūs vandens
garams, mažo įtempio, pralaidūs CO2.

Savybės

Silikoninės dervos emulsijos ir specialios sintetinės medžiagos dispersijos derinys.Pagrindinė medžiaga

15 kgPakuotė/indų talpa

Balta.
„AmphiSilan-Compact“ galima patiems spalvinti „AmphiSilan-Volltonfarben“ spalvinamaisiais dažais.
Kad nesiskirtų spalva, nuspalvintą reikiamą kiekį gerai išmaišyti.„AmphiSilan-Compact“ spalvinami
spalvinimo mašinomis „ColorExpress-System“  pagal visų populiarių spalvynų spalvas, kurių šviesumo
dydys ne didesnis kaip 60. Norint išvengti spalvinimo klaidos, prieš dengiant reikia patikrinti, ar spalva
tiksli. Greta esančius paviršius dengti to paties spalvinimo dažais.
Spalvos atsparumas šviesai pagal BFS atmeną Nr. 26: Klasė: B; Grupė: 1

Spalvos

Matiniai, G3.Blizgesio laipsnis

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.Laikymas

Parametrai pagal DIN EN 1062:Techniniai duomenys

■Didžiausias grūdelių dydis: < 300 μm, S2
■Tankis: apie 1,7 g/см³
■Sausojo sluoksnio storis: 100–200 μm, E3
■Difuzijai ekvivalentiško oro
sluoksnio storis sd H 2 O:

( sd vertė): < 0,14 m (aukšta), V1

■Vandens skvarbos norma: (w vertė): ≤ 0,1 [kg/(м2  · h0,5)] (žema), W3 

■Plyšių klasės:Plyšių klasės Sluoksnių sandara: 2 x 400 g/m2  
„AmphiSilan-Compact“, klasė: A1 (> 100 μ)
Nuspalvinus gali atsirasti nuokrypių nuo
techninių parametrų.

■ „AmphiSilan-Tiefgrund TB“
■ „AmphiSilan-Putzfestiger“
■ „AmphiSilan-Grundierfarbe“
■ „AmphiSilan-Volltonfarben“

Papildomi produktai
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Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"Nuorodos

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė

– – – +  + 

(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Dengimas

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3
skyrius.

Tinkami pagrindai

Naujos ir jau esančios, nesugedusios išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos, kai
paviršiai iš sintetinės dervos, silikoninės dervos, kalkinio (PIc) ir kalkinio cementinio tinko (PII)/
mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 1N/mm2 :
Senus tinkus drėgnai nuvalyti tinkamomis priemonėmis. Valant slėginio vandens srovėmis, vanduo turi
buti ne karštesnis kaip 60°C ir slėgis ne didesnis kaip 60 bar. Nuvalius palikti gerai išdžiūti.
„AmphiSilan“ produktais dengti pagal viršutinio tinko rūšį ir pagrindo duomenis.
PIc, PII ir PIII skiedinių grupių tinkai/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 1N/
mm2:
 Nauji tinkai: Dengiami po pakankamos prastovos, dažniausiai po 2 sav., kai temperatūra apie 20°C ir
santykinis oro drėgnumas 65%. Nepalankiomis oro sąlygomis, pvz., dėl vėjo arba lietaus, prastovos
trukmė turi būti daug ilgesnė. Papildomai nugruntavus „CapaGrund Universal“, sumažėja rizika, kad
pro PIc, PII arba PIII skiedinių grupių šarminius viršutinius tinkus prasimuš kalkės, todėl dengti galima
jau po 7 prastovos dienų.
Seni tinkai: Stambiai akyti, sugeriantys, šiek tiek byrantys tinkai gruntuojami „AmphiSilan-Tiefgrund
LF“. Stipriai byrantys, tepantys tinkai gruntuojami „AmphiSilan-Putzfestiger“. Pertinkuotos vietos turi
būti gerai surištos ir išdžiūvusios.
Nauji silikatiniai viršutiniai tinkai:
Dengiama mūsų silikatiniais „Sylitol“ programos produktais.
Seni silikatinių dažų sluoksniai ir silikatiniai tinkai:
Neatšokusius sluoksnius nuvalyti mechaniškai arba slėginio vandens srovėmis laikantis įstatyminių
potvarkių. Atšokusius, atmosferos veiksnių pažeistus sluoksnius nugramdyti, nušlifuoti ir nugruntuoti
„AmphiSilan-Putzfestiger“.
Apkrovą išlaikantys sintetinės ir silikoninės dervos tinkai:
Seni tinkai valomi tinkamomis priemonėmis. Valant drėgnuoju būdu, prieš
dengiant, paliekama gerai išdžiūti. Gruntuojama „AmphiSilan-Grundierfarbe“ arba „AmphiSilan-
Putzfestiger“. Nauji sintetinės dervos arba silikoninės dervos tinkai dengiami be išankstinio paruošimo.
Apkrovą išlaikantys dispersinių dažų sluoksniai:
Truputį blizgančius paviršius pašiurkštinti. Suteptus, kreidėjančius senus
dažų sluoksnius nuvalyti slėginio vandens srovėmis, laikantis įstatyminių potvarkių. Gruntuojama
„AmphiSilan-Grundierfarbe“.
Apkrovos neišlaikantys emalinių, dispersinių dažų arba sintetinės dervos sluoksniai:
Pašalinami visiškai tinkamais metodais, pvz., mechaniškai arba nubeicuojant ir nuvalant drėgnuoju
būdu aukšto slėgio vandens srovėmis laikantis įstatyminių potvarkių. Gruntuojama „AmphiSilan-
Grundierfarbe“, tepančius, byrančius, sugeriančius paviršius – „AmphiSilan-Putzfestiger“. Tarpinis
sluoksnis dengiamas „AmphiSilan-Compact“.
Apdailos mūras:
Dažyti tinka tik šalčiui atsparios fasadinės plytos arba klinkeris be intarpų.
Mūras turi būti be siūlių plyšių ir be druskų. Gruntuojama „AmphiSilan-Putzfestiger“. Jei padengus
tarpinį sluoksnį „AmphiSilan“ arba „AmphiSilan-Compact“ atsiranda rudų dėmių, reikia padengti
baigiamajį sluoksnį „Duparol“.
Silikatinių plytų mūras:
Dažyti tinka tik šalčiui atsparios fasadinės plytos, kuriose nėra migruojančių ir dažančių intarpų, pvz.,
smėlio, molio. Siūlės turi būti be plyšių. Kreidėjančius, tepančius paviršius nuvalyti. Prasimušusias
druskas nuvalyti sausu šepečiu. Laikytis BFS atmenos Nr. 2 nurodymų. Gruntuojama „AmphiSilan-
Tiefgrund LF“. Tarpinį sluoksnį dengti „AmphiSilan-Compact“.
Grybų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai:
Dengti fungicidiniais ir algicidiniais specialiaisiais dažais „ThermoSan“ arba „Muresko SilaCryl".
Paviršiai su prasimušusiomis druskomis:
Prasimušusias druskas nuvalyti sausu šepečiu. Gruntuoti „AmphiSilan-Putzfestiger“. Dengiant
paviršius su prasimušusiomis druskomis, garantija nesuteikiama.
Trūkumai:
Nedidelius trūkumus užtaisyti „Caparol Fassaden-Feinspachtel“. Didesni trūkumai (iki 20 mm)
užtaisomi „Histolith-Renovierspachtel“. Užglaistytas vietas nugruntuoti.

Pagrindo paruošimas

Teptuku, voleliu, dažų purkštuvais.Dengimo būdas

Grunto ir viršutinis sluoksniai dengiami „AmphiSilan-Compact“, atskiedus iki 10% vandens.Sluoksnių sandara

Nelygu pagrindas, sunaudojama 350-400 g/m2 vienam sluoksniui. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama
padengus bandomajį plotą.

Sąnaudos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra:
Dengiant ir džiūstant turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Dengimo sąlygos
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Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 65%, paviršius būna sausas po 2-3 val., dengti
galima po 12 val. Visiškai išdžiūsta per 2-3 d.
Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.Įrankių plovimas

Kad nebūtų sandūrų dideli paviršiai dengiami nepertraukiamai ir užgriebiant už dar drėgno ploto.
Dengiant purškimo būdu dažus gerai išmaišyti ir perkošti. Nenaudoti horizontaliems paviršiams,
veikiamiems vandens apkrovos.
Fasadams, veikiamiems ypatingų sąlygų arba didesnės negu įprastai drėgmės apkrovos, iškyla grybų
ir dumbliagrybių apnikimo pavojus.Paviršius rekomenduojame dengti specialiuoju produktu
„ThermoSan“. Šiame produkte yra medžiagų stabdančių grybų bei dumbliagrybių augimą.
Tamsiomis spalvomis padengtus paviršius veikiant mechanine apkrova, gali atsirasti šviesių dryžių
(rašymo efektas).Tai – visiems matiniams fasadiniams dažams būdinga savybė.
Ant tankių, vėsių pagrindų arba lėčiau džiūstant dėl atmosferos veiksnių (lietaus, rasos, rūko) gali
atsirasti gelsvų, skaidrių, šiek tiek blizgių ir lipnių pagalbinių medžiagų nutekėjimo žymių. Šios
pagalbinės medžiagos yra vandenyje tirpios, todėl jos savaime nusiplauna dideliu kiekiu vandens,
pvz., po kurio laiko nuplaunamos stipraus lietaus. Išdžiūvus, dangos kokybė dėl to nenukenčia.
Prireikus tokį paviršių padengti, nutekėjimo žymės sudrėkinamos ir netrukus visiškai pašalinamos.
Papildomai gruntuojama „CapaGrund Universal“. Kai klimato sąlygos tinkamos, tokių nutekėjimo žymių
neatsiranda.
Paviršiaus pataisytų vietų žymės priklauso nuo daugybės veiksnių ir yra neišvengiamos ( BFS
matmena Nr.25).
Variniai lietvamzdžiai  regauodami su „AmphiSilan Compact" įgyja rusvą atspalvį. Todėl atitinkami vario
plotai turi būti apsaugoti nuo oksidacijos. Alternatyva būtų sluoksnių dengimas mūsų
produktu „Muresko SilaCryl®".
Suderinamumas su kitomis dažymo medžiagomis: „AmphiSilan“ produktų negalima maišyti su
kitomis dažymo medžiagomis, ypač su „Volltonfarben“ spalvinamaisiais dažais dispersijos arba silikatu
pagrindu arba spalvinamaisiais koncentratais.

Nuorodos

Nuorodos

Saugoti nuo vaikų. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant vengti valgyti,
gerti bei rūkyti. Patekus į akis ar ant odos tuoj pat nuplauti dideliu kiekiu vandens. Neišleisti į
kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių.
Daugiau informacijos saugos duomenų lapuose.
Sudėtyje yra 1,2 benzizotiazol-3 (2H) -ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų
dažų, emalės atliekas, sudžiūvusius – kaip statybos, griovimo ar buitines atliekas.

Atliekų tvarkymas

Šiame produkte (kateg. A/c) 40 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 10 g/l.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-SF01Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Polisterolakrilatas/polysiloksanas, mineraliniai pigmentai ir užpildai, vanduo, pagalbinės medžiagos
plėvelei susidaryti, papildai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Žr. saugos duomenis.Išsamesni duomenys

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų paruošimo šioje technineje informacijoje aptarti
neįmanoma.
Dengiat pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis i mus arba mūsų firmos bendradarbius
užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Techninė konsultacija

Tel. 8 5 2602015
El. paštas:info@caparol.lt
www.caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras

 

Techninė informacija Nr. F190R NOE - atnaujinta rugpjūčio 2015
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.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt


