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AkkordLeichtspachtel
Ypač lengvai dengiamas pastos pavidalo dispersinis
lengvasis glaistas vidaus paviršiams.

Produkto aprašymas

Purškiamas ir glaistykle glaistomas pastos pavidalo glaistas, kuriam būdingas labai mažas savasis
svoris. Galima dengti labai storu sluoskniu jį suploninant iki nulio. Tinka kokybiškiems paviršiams (Q3
arba Q4 kokybės laipsnio) gauti pagal BVG atmenos Nr. 2 ir BFS atmenos Nr. 12 duomenis ir
faktūriniams tinkams arba stiklo audiniams padengti metodu, kai tinkuojama labai plonu sluoksniu,
arba kartu naudojant flizelino tapetus stiklo pluošto pagrindu, kaip antai, „Capadecor AkkordVlies –
SP“.
Racionalu ir ekonomiška dengti galingais purkštuvais sienų ir lubų paviršius, pvz., mineralinio tinko,
betoninių elementų, monolitinio betono, blokelių ir akytojo betono, taip pat gipsines sienos plokštes ir
gipsines plokštes (gipskartonio plokštes) ir t.t.

Paskirtis

■ Mažai išskiria lakiųjų organinių junginių, be tirpiklių.
■ Gera sukibtis.
■ Labai lengvai dengiamas, glaistomas.
■ Storesnis sluoksnis išdžiūsta be įtrūkimų;
■ Sausas labai gerai šlifuojamas, drėgnas trinamas veltiniu.
■ Difuziškas.
■ Skiedžiamas vandeniu, nekenkia aplinkai ir silpno kvapo.
■ Degumo klasė A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1.

Savybės

Sintetinė dispersija pagal DIN 55945.Pagrindinė medžiaga

18 kg plastikiniai kibirai
20 kg PE- maišai

Pakuotė/indų talpa

Natūraliai balta
Spalvinama iki 5% „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben“ arba „AmphiColor® Vollton- und
Abtönfarben“ spalvinamais dažais.

Spalvos

MatinisBlizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje.Laikymas

„Caparol-Füllspachtel P"

Drėgnoms patalpoms:
„Histolith Renovierspachtel"
„Histolith Feinputz"
„Capatect-Feinspachtel 195"
„Capatect ArmaReno 700"

Papildomi produktai
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Naudojimo sritys pagal techninę informaciją 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
sk., nuorodų.

Tinkami pagrindai

Priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių prieš glaistant reikia nugruntuoti. (laikytis technines
informacijos Nr. 650 „Pagrindai ir ju paruošimas“). Blizgius, apkrovą išlaikančius senų dažų sluoksnius
pašiurkštinti.

Pagrindo paruošimas

Galima glaistyti rankiniu būdu arba purškiant.

Lygus glaistymas rankiniu būdu:
„AkkordLeichtspachtel“ prieš dengiant gerai išmaišyti ir dengti nerūdijančia glaistykle. Išdžiūvusį 
paviršių sudrėkinti ir trinti veltiniu arba sausą šlifuoti.

Dengimo būdas

Naudojant tinkamus flizelino tapetus stiklo pluošto pagrindu (apie 40 g/m2 svorio),
„AkkordLeichtspachtel“ padengti įsotinant pakankamą kiekį 2-3 juostoms ir išlyginti plienine dantytąja
mente (4x6x4 mm arba 6x6x6 mm), įterpti tapetus ir tolygiai lygiai prispausti glaistykle, apie 5 cm nuo
kitos juostos krašto palikti neprispaustus. Kitą juostą perkloti apie 5 cm ir prispausti iki siūlės.

Ties siūle rėžtuku (arba peiliu fiksuojama geležte) padaryti dvigubos siūlės pjūvį ir galiausiai prispausti.
Ištryškusį glaistą nušluostyti drėgnu skuduru. Siūles, kurios yra aukščiau paviršiaus, prieš dengiant
toliau, pašlifuoti.

„AkkordLeichtspachtel“ tinka glaistyti gipsines plokštes, nes ši medžiaga glaistoma beveik visa
susigeria. Armuojant gipsinių plokščių ir gipsinių sienų plokščių (GKB pagal DIN 18180) nuožulnias/
nusklembtas plokščių sandūras, „AkkordLeichtspachtel“ galima naudoti kartu su popierinėmis arba
stiklo pluošto armavimo juostomis. Reikia atkreipti dėmesį: plokščių sandūras užglaistyti galima tik
tada, kai dėl temperatūros arba drėgmės apkrovos nebekinta ilgis. Patalpos temperatūra turi būti ne
žemesnė kaip +10°C (žr. DIN 18181, 5 sk.) „AkkordLeichtspachtel“ pripildyti siūlės griovelį, įterpti
armavimo juostą, prispausti ir išlyginti. Išdžiūvus dar kartą padengti „AkkordLeichtspachtel“. Siūles,
platesnes kaip 3 mm, prieš tai reikia užpildyti.

Dengiant purškimo būdu:
Purškiama per visą paviršių gerai įsotinant „AkkordLeichtspachtel“, neatskiedus, ir nedelsiant
užtrinama plienine glaistykle. Išdžiūvęs paviršius sudrėkinamas ir trinamas veltiniu arba sausas
šlifuojamas.

Tinkami purkštuvai:
„AkkordLeichtspachtel“ glaistas dengiamas tinkavimo mašinomis ir galingais beoriais purkštuvais. Iš
beorių purkštuvų išimami visi filtrai, našumas turėtų būti ne mažesnis kaip 400 l /min.
Purkštuko dydis 0,035-0,045" ( priklausomai nuo pasirinkto purkštuvo).
Glaisto masei purkšti naudoti gamintojo rekomenduojamus didelio pratakumo purškimo pistoletus.
Slėgis apie 150-180 bar.
Kad dengimas beoriais prietaisais būtų optimalus, medžiagos temperatūra dengiant turi būti
ne žemesnė kaip +10°C.

Viršutinis sluoksnis:
 „AkkordLeichtspachtel“ išlyginti paviršiai, gerai išdžiūvę ir nugruntuoti „Haftgrund" arba „CapaSol",
gali būti dažomi visais „Caparol“ dispersiniais ir lateksiniais dažais, „Sylitol Bio®Innenfarbe" arba
„Capacryl-Acryllacken", dengiami plastiškomis masėmis arba stiklo pluošto sienų dangomis taip
pat tekstiliniais arba popieriniais tapetais. 
Prieš tinkuojant dispersiniais tinkais būtina nugruntuoti „Putzgrund 610“.

Sluoksnių sandara

apie 1,2 kg/m2/mm storio sluoksniui.Sąnaudos

Temperatūra dengiant ir džiūstant:
pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C. Dengiamos medžiagos temperatūra
turi būti aukštesnė kaip +10°C.

Dengimo sąlygos

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

„AkkordLeichtspachtel" glaistas netinka drėgnoms patalpoms. Dėl natūralių užpildų gali šiek tiek skirtis
spalva.
Ant tankių, blogai sugeriančių pagrindų gali atsirasti oro pūslelių, kurios pašalinamos po kažkiek laiko
dar kartą perglaistant. Laikas, kada glaistyti, priklauso nuo temperatūros ir oro drėgmės objekte.
Jei perglaisčius vėl atsiranda pūslelių, vadinasi, buvo tai padaryta per anksti. Tada reikia dar kartą
perglaistyti.

Nuorodos

Kai iš šiurkščių, faktūrinių pagrindų norima gauti lygius paviršius, būtina dar kartą nuglaistyti.



Techninė informacija 717

Dengiant gipsiniais glaistais nuglaistytus paviršius, kurie ilgą laiką yra veikiami drėgmės, jie gali
išbrinkti, susidaryti pūslių ir atsisluoksniuoti. Todėl būtina pasirūpinti, kad paviršius greitai išdžiūtų. Tam
reikalingas pakankamas vėdinimas ir temperatūra. Laikytis techninės informacijos Nr. 2 „Gipso
plokščių glaistymas“ nuorodų.

Nuorodos

■ Degumo klasės nustatymo ataskaita.
■ Lakiųjų organinių junginių kiekio nustatymas pagal DIN ISO 16000-9.

Ekspertizė

Saugoti nuo vaikų. Dengimo ir džiūvimo metu pasirūpinti gera ventiliacija. Darbo metu nevalgyti,
negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos nedelsiant nuplauti vandeniu. Saugoti, kad nepatektų į
kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į gruntą. Po darbo iš karto muilu ir vandeniu nuplauti
įrankius. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių.
Daugiau informacijos ieškoti saugos duomenų lape.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip seni emalės ir 
dažų likučiai, sudžiūvę – kaip remonto ar griovimo atliekos arba buitinės šiukšlės.

Atliekų tvarkymas

M-DF01
Šiame produkte yra ne daugiau kaip 1 g/l lakiųjų organinių junginių.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Polivinilacetato derva, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedai, konservuojamosios medžiagos
(metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Sudėtinių medžiagų deklaracija

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

Techninė konsultacija

Tel. 8 5 2602015
Faks: 8 5 2639283
info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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