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Capatect Fassadenputz Extra Fein
Paruoštas dengti dispersinis smulkusis tinkas, skirtas ypač
lygiems išorės paviršiams

Produkto aprašymas

Paruoštas naudoti tinkas. Grūdelių dydis - 0,3 mm. Naudojamas kaip lygus fasadinis tinkas „Caparol
WDVS“ šiltinimo sistemoms, betonui, seniems mineralinio tinko paviršiams (po glaistymo), PII+PIII
skiedinių grupės apatiniam tinkui pagal DIN V 18550, matinėms, apkrovą išlaikančioms dispersinių
dažų dangoms.

Paskirtis

■ Gerai pralaidus vandens garams.
■ Atsparus atmosferos veiksniams, hidrofobiškas pagal DIN EN 1062.
■ Dengiant plastiškas.
■ Užtrinamas veltiniu ir šlifuojamas.
■ Tausoja aplinką, silpno kvapo.
■ Skiedžiamas vandeniu.
■ Į sudėtį įeina konservantas, apsaugantis nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių.

Savybės

Netinka pagrindams su išsikristalizavusiomis druskomis, taip pat mediniams ir palstikiniams
pagrindams.

 

25 kg kibiraiPakuotė/indų talpa

Balta
Spalvinama automatinėmis „ColorExpress“ spalvinimo mašinomis.
Spalvinant nedidelius kiekius, spalvinama „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben“ arba „AmphiColor
Vollton- und Abtönfarben“ spalvinamaisiais dažais. Negalima pilti daugiau kaip 2 % spalvinamųjų
dažų, nes konsistencija bus per skysta.

Spalvos

MatinisBlizgesio laipsnis

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikymas

■ Konsistencija: pastaTechniniai duomenys

Dengimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių.Pagrindo paruošimas

Pagrindo lygumas yra būtina sąlyga, nes smulkiagrūdis „Capatect Fassadenputz Extra Fein“ gali
išlyginti tik nedidelius pagrindo nuokrypius ir įtrūkius. Jei pagrindas nėra lygus, būtina imtis papildomų
priemonių, pvz., padengti išlyginamojo tinko sluoksnį.

Nuo paviršiaus reikia visiškai pašalinti apkrovos neišlaikančias emalinių, dispersinių dažų ar sintetinės
dervos tinko dangas, taip pat apkrovos neišlaikantį mineralinių dažų sluoksnį.

Neatšokusius dažų sluoksnius nuvalyti sausai arba drėgnuoju būdu.

Pelėsinių grybų, samanų arba dumbliagrybių apniktus paviršius nuvalyti slėginio vandens srovėmis,
laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Po to paviršius nuplauti „Capatox“ ir palikti gerai išdžiūti.
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Pramonės teršalais arba suodžiais užterštus paviršius valyti slėginio vandens srovėmis ir tinkamomis
valymo priemonėmis, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų.

Tinką  per visą paviršių dengti nerūdijančio plieno dantytąja mente (dantys 6 mm) ir tolygiai išlyginti.
Išdžiūvusį „Fassadenputz Extra Fein“ galima gludinti sudrėkinus arba šlifuoti sausą. Šlifavimui naudoti
„Schleifgitter P 100“ šlifuojamąjį tinklelį.

Dengimo būdas

„Caparol“ sudėtinės fasadų šiltinimo sistemos
Naujos mineralinės armavimo masės:
gruntuoti „Putzgrund 610“.

Nauja becementė armavimo masė:
gruntuoti nereikia. Dėl ilgesnės prastovos (pvz., po žiemos) atmosferos veiksnių pažeistus apatinio
tinko paviršius nugruntuoti „Putzgrund 610“

Sluoksnių sandara

Nepadengtas betonas

Tvirtas ir apkrovą išlaikantis paviršius:

gruntuoti „Putzgrund 610“.

Stambiai akytas, šiek tiek birus, įgeriantis paviršius:
gruntuoti „OptiGrund E.L.F.“, tarpinį sluoksnį dengti „Putzgrund 610“.

Tepantis paviršius
gruntuoti „Dupa-grund“, tarpinį sluoksnį dengti „Putzgrund 610“.

PII ir PIII skiedinio grupės apatinis tinkas
Naujas tinkas:
reikia palikti neapdorotą 2 - 4 sav., gruntuoti „Putzgrund 610“.
 
Stambiai akytas, šiek tiek birus, įgeriantis paviršius:
gruntuoti „OptiGrund E.L.F.“, tarpinį sluoksnį dengti „Putzgrund 610“.

Stipriai įgeriantis, tepantis paviršius:
gruntuoti „Dupa-grund“, tarpinį sluoksnį dengti „Putzgrund 610“.

Matiniai, apkrovą išlaikantys dispersinių dažų sluoksniai

Silpnai įgeriantis dažų sluoksnis:
gruntuoti „Putzgrund 610“.

Nešvarus, kreidinantis dažų sluoksnis:
Nuplauti slėginio vandens srovėmis, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Gruntuoti „Dupa-grund“,
atskiedus 20% denatūruoto spirito, tarpinį sluoksnį dengti „Putzgrund 610“.
Dėmesio! „Dupa-grund“ nenaudoti ant šiltinimo sistemų su polistirenu.
 
Apkrovą išlaikantys silikatinių dažų sluoksniai

Neatšokę dažų sluoksniai:
nuvalyti sausai arba drėgnuoju būdu. Gruntuoti „Putzgrund 610“.

apie 3,1 kg/m²Sąnaudos

Sąnaudos pateiktos be krėtimo ir suslūgimo nuostolių. Skaičiuojant sąnaudas, reikia atsižvelgti į
objekto arba dengimo sąlygotus nuokrypius.

Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne
aukštesnė kaip +30°C. Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių ar pučiant
stipriam vėjui, tvyrant rūkui, esant dideliam oro drėgnumui.

Dengimo sąlygos

Kai oro temperatūra +20ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, tinko paviršius išdžiūsta per 24 val.
Visiškai išdžiūsta, išlaiko apkrovą ir gali būti dengiamas kitu sluoksniu po 2-3 d.

Tinkas džiūsta keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant drėgmei. Todėl džiūsta ilgiau, kai oro
drėgnumas yra didelis, ypač šaltuoju metų laiku. Džiūvimo metu apsaugai nuo lietaus pastolius reiktų
 apdengti pastoliniu tinkleliu.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudotus įrankius po darbo iškart plauti vandeniu.Įrankių plovimas

Gerai išmaišyti lėtaeigiu maišytuvu. Konsistencija reguliuojama atskiedžiant iki 2% vandens.Medžiagos paruošimas

„Capatect Fassadenputz Extra Fein“ - tai produktas, į kurio sudėtį įeina specialiųjų veikliųjų
medžiagų, apsaugančių nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių. Šios apsaugos ilgaamžiškumas
priklauso nuo objekto sąlygų: pelėsio apnikimo lygio, drėgmės apkrovos ir kt. Visam laikui išliekanti
apsauga nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybų - neįmanoma.

Nuorodos

„Capatect Fassadenputz Extra Fein“ netinkamas dengti vandens apkrovos veikiamus horizontalius
paviršius.
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Nuorodos

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Prarijus,
nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę, nes gali būti pažeista žarnyno mikroflora.
Likučių neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius arba gruntą. Dengiant ir džiūstant gerai vėdinti.
Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai praplauti vandeniu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

dispersinių dažų atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius - kaip sukietėjusius dažus arba kaip
buitines atliekas.

Atliekų tvarkymas

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

Kitos pastabos

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

Klientų aptarnavimo centras

 

Techninė informacija Nr. 2626 - atnaujinta vasario 2017
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


