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Cap-elast
Aukščiausios klasės elastinga dengimo sistema, skirta
atnaujinti sutrūkinėjusius tinko ir betono paviršius

Produkto aprašymas

Sutrūkinėjusius tinko ir betono paviršius padengia atmosferos veiksniams atsparia, įtrūkimus
uždengiančia danga, apsaugo pagrindą nuo aplinkos poveikio ir oro teršalų.

Paskirtis

■ Vandens pagrindo, nekenkia aplinkai, silpno kvapo
■ Atspari atmosferos veiksniams
■ Apsauga nuo CO2 – sd CO2 > 50 m
■ Elastinga, uždengianti įtrūkimus, puikiai dengianti
■ Išlygina pagrindą
■ Atspari šarmams, todėl nesihidralizuoja
■ Cap-elast Phase1: pluoštu sustiprinta elastinga pigmentuota masė tarpiniam sluoksniui ir tinkleliui

įterpti
■ Cap-elast Phase 2: elastinga, balta dengiamoji danga
■ Cap-elast Phase 2-W: elastinga dengiamoji danga, kurios sudėtyje yra konservanto, apsaugančio

nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnikimo
■ Cap-elast Riss-Spachtel: elastingas glaistas, užpildantis tinko bei mūro plyšius ir įtrūkius
■ Cap-elast Faserpaste: pluoštu sustiprintas, elastingas glaistas, skirtas nelygių pagrindų

išlyginimui, prieš dengiant „Cap-elast” dangas

Savybės

Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945Pagrindinė medžiaga

■ Standartinė prekė
Cap-elast Phase 1: 12,5 l
Cap-elast Phase 2: 12,5 l
Cap-elast Phase 2-W: 12,5 l
Cap-elast Riss-Spachtel: 1 kg, 1,5 kg, 10 kg
Cap-elast Faserpaste: 5 kg

Pakuotė/indų talpa

■ Spalvinama „ColorExpress”: Cap-elast Phase 2: 12,5 l

■ Cap-elast Phase 1: baltaSpalvos

    Spalvinama spalvinamaisiais dažais  „AmphiColor®Vollton- und Abtönfarben” arba „CaparolColor
Vollton- und Abtönfarben“  iki 10 %. Kad paviršiai būtų vizualiai tolygūs, „Cap-elast Phase 1” taip pat
tonuoti atspalviu, panašiu į dengiamojo sluoksnio atspalvį.       
    Tonuojama „ColorExpress” automatinėmis spalvinimo mašinomis pagal spalvynus, atspalvio šviesio
koeficientas turi būti ne žemesnis kaip 70.

■ Cap-elast Phase 2 ir Phase 2-W: balta
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    Spalvinama spalvinamaisiais dažais „AmphiColor®Vollton- und Abtönfarben” arba „CaparolColor
Vollton- und Abtönfarben“ iki 10 %. Kad nesiskirtų rankiniu būdu nuspalvintų dažų atspalvis,
visą reikiamą nuspalvintų dažų kiekį reikia sumaišyti tarpusavyje.
    Spalvinama „ColorExpress-System” automatinėmis spalvinimo mašinomis pagal
spalvynus. Norint išvengti spalvinimo klaidos, prieš dengiant būtina patikrinti spalvos tikslumą.  Greta
esantiems paviršiams naudoti tik tos pačios partijos dažus. Žėrinčių, sodrių spalvų dažams būdinga
prastesnė dengiamoji geba, todėl  rekomenduojama pirmiausia padengti panašios pastelinės spalvos
dengiamąjį sluoksnį (baltos spalvos pagrindu). Gali prireikti dengti antrą dengiamąjį sluoksnį.

■ Cap-elast Faserpaste: balta

Spalvos atsparumas pagal BFS atmeną Nr. 26
Cap-elast Phase 2 ir Cap-elast Phase 2-W:klasė: A, grupė: 1–3, priklausomai nuo spalvos.

■ Cap-elast Phase 2 ir Phase 2-W: šilko matiškumo, G2Blizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje.Laikymas

Parametrai pagal DIN EN 1062Techniniai duomenys

■ Didžiausias grūdelių dydis: Cap-elast Phase 2 ir Phase 2-W: < 100 µm, S1 

■ Tankis:
TankisTankisTankisTankisTankisTankis ■ Cap-elast Phase 1:  apie 1,2 g/cm3 

■ Cap-elast Phase 2:  apie 1,3 g/cm3 

■ Cap-elast Phase 2-W:  apie 1,3 g/cm3 

■ Cap-elast Riss-Spachtel:  apie 1,75 g/cm3 

■ Cap-elast Faserpaste:  apie 1,1 g/cm3 

■ Sausojo sluoksnio storis: Cap-elast Phase 2 ir Phase 2-W: 100–200 µm, E3 

■ Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio
storis sd H 2 O:

Cap-elast Phase 2 ir Phase 2-W: (sd reikšmė): ≥ 0,14 - <
1,4 m (vidutinis), V2 

■ Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio
storis sd CO2 : 

Cap-elast Phase 2 ir Phase 2-W: > 50 m, C1 

■ Vandens skvarbos norma: Cap-elast Phase 2 ir Phase 2-W: (w-reikšmė): ≤ 0,1
[kg/(m2  · h0,5)] (žema), W3 

■ Plyšių klasės: žr. atitinkamas plyšių/įtrūkių rūšis ir jų apdorojimą. Tonavus
galimi nuokrypiai nuo techninių parametrų.

Cap-elast Faserpaste, Phase 1, Phase 2 ir Phase 2-WNaudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė

– – –  +   + 

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

Cap-elast Riss-Spachtel

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė

 -   -   -   +   + 

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

Įvadas

Įvairios įtrūkių (plyšių) rūšys ir jų apdorojimas „Cap-elast”

Esant smulkiems paviršių įtrūkiams, taip pat
susitraukties ir džiūties įtrūkiams tinke arba betone:
Paprastas armavimas

Esant smulkiems įtrūkiams tinko sluoksnyje arba
betone:

Lengvasis armavimas

Esant įtrūkiams ties vertikaliosiomis ir
horizontaliosiomis siūlėmis,
taip pat lengvojo betono paviršiaus įtrūkiams:
Sunkusis armavimas

Paprasto armavimo sluoksnių sandara: 
Gruntinis sluoksnis
„Dupa-grund” arba „CapaGrund Universal”
atsižvelgiant į esamą pagrindą.*
Tarpinis sluoksnis
„Cap-elast Phase 2” arba „Cap-elast Phase 2-W”.
Mažiausias sąnaudų kiekis: 230 ml/m2 . 
Baigiamasis sluoksnis
„Cap-elast Phase 2” arba „Cap-elast Phase 2-W”,
neatskiedus.
Mažiausias sąnaudų kiekis: 230 ml/m2 . 
Plyšių uždengimas pagal DIN EN 1062 A1 klasė (>
100 μm),
esant 23°C.

Lengvojo armavimo sluoksnių sandara:
Gruntinis sluoksnis
„Dupa-grund” arba „CapaGrund Universal”,
atsižvelgiant į esamą pagrindą.*
Tarpinis sluoksnis
„Cap-elast Phase 1”, neatskiedus, nuspalvinus
baigiamojo sluoksnio spalva. Mažiausias sąnaudų
kiekis: 500 ml/m2 . 
Baigiamasis sluoksnis
„Cap-elast Phase 2” arba „Cap-elast Phase 2-W”,
neatskiedus. Mažiausias sąnaudų kiekis: 230 ml/
m2 . 
Plyšių uždengimas pagal DIN EN 1062 A4 klasė (>
1250 μm),
esant 23°C.

Sunkiojo armavimo sluoksnių sandara
Gruntinis sluoksnis
„Dupa-grund” arba „CapaGrund Universal”,
atsižvelgiant į esamą pagrindą.*
Pirmas tarpinis sluoksnis
„Cap-elast Phase 1”, neatskiedus. Mažiausias
sąnaudų kiekis: 500 ml/m2 . 
Antras tarpinis sluoksnis
„Cap-elast Phase 1”, neatskiedus, nuspalvinus
baigiamojo sluoksnio spalva.
Mažiausias sąnaudų kiekis: 500 ml/m2 . 
Baigiamasis sluoksnis
„Cap-elast Phase 2” arba „Cap-elast Phase 2-W”,
neatskiedus.
Mažiausias sąnaudų kiekis: 230 ml/m2 . Plyšių
uždengimas pagal DIN EN 1062 A4 klasė (> 1250
μm), esant 23°C.
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Įvairios įtrūkių (plyšių) rūšys ir jų apdorojimas „Cap-elast”

Esant pavieniams statybiniams techniniams plyšiams
Lygių paviršių armavimas juostomis

Esant dideliems statybiniams techniniams plyšiams
Lygių paviršių armavimas tinkleliu

Paruošiamieji darbai
Statybinius techninius plyšius praplatinti U forma maždaug iki 1 cm pločio ir 1
cm gylio, kruopščiai išvalyti dulkes ir gerai įsotinant nugruntuoti „Dupa-grund”.
Plyšį užtaisyti „Cap-elast Riss-Spachtel” glaistu sulig paviršiumi, suvienodinti
faktūrą ir palikti gerai išdžiūti.
Sluoksnių sandara
Visą paviršių gruntuoti „Dupagrund” arba „CapaGrund Universal”, atsižvelgiant
į esamą pagrindą*.
Lygių paviršių armavimas juostomis
Ant užtaisyto plyšio ne mažiau kaip per 30 cm plotį gausiai padengti „Cap-elast
Phase 1”
ir dar į drėgną masę be raukšlių įterpti ne mažiau kaip 20 cm pločio
„Elastik-Gewebe 10/10” tinklelį, pvz., „Kobau” firmos. Išdžiūvus, per visą
paviršių dengti tarpinį sluoksnį „Cap-elast Phase 1”, tonuotos artimu
baigiamajam sluoksniui atspalviu. Mažiausias sąnaudų kiekis 500 ml/m2 . 
Baigiamasis sluoksnis
Visą paviršių dengti „Cap-elast Phase 2“ arba „Cap-elast 2-W“, neatskiedus.
Mažiausias sąnaudų kiekis 230 ml/m2 . Plyšių uždengimas pagal DIN EN 1062
A4 klasė (> 1250 μm), esant 23°C.

Paruošiamieji darbai
Statybinius techninius plyšius praplatinti U forma maždaug iki 1 cm pločio ir 1
cm gylio, kruopščiai išvalyti dulkes ir gerai įsotinant nugruntuoti „Dupa-grund”.
Plyšį užtaisyti „Cap-elast Riss-Spachtel” glaistu sulig paviršiumi, suvienodinti
faktūrą ir palikti gerai išdžiūti.
Lygių paviršių armavimas tinkleliu
Gruntuoti „Dupagrund” arba „CapaGrund Universal”, atsižvelgiant į esamą
pagrindą*.
Tinklelio įterpimas
„Cap-elast Phase 1”, atskiedus 5% vandens, dengti tolygiai šepečiu arba
voleliu per „Elastic-Gewebe” tinklelio plotį ir užtrinti. Mažiausias sąnaudų kiekis
400 ml/m2 . „Elastik-Gewebe 10/10” tinklelį, pvz., „Kobau” firmos nerūdijančia
mente arba poroloniniu voleliu be pūslių ir raukšlių, pradedant nuo viršaus
įterpti į dar drėgną „Cap-elast Phase 1” . Su maždaug 5 cm užlaidomis ties
sandūromis.
Tarpinis sluoksnis
Išdžiūvus armuotiems paviršiams, dengti „Cap-elast Phase 1”, atskiedus apie
5% vandens, tonuota artimu baigiamajam sluoksniui atspalviu. Mažiausias
sąnaudų kiekis: 350 ml/m2 . 
Baigiamasis sluoksnis
„Cap-elast Phase 2” arba „Cap-elast Phase 2-W”, neatskiedus. Mažiausias
sąnaudų kiekis: 230 ml/m2 . Plyšių uždengimas pagal DIN EN 1062 A5 klasė
(> 2500 μm), esant 23°C.
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Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB dalies C, DIN 18 363, 3
pastr. nuorodų.

Tinkami pagrindai

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1           ne
mažesnis kaip 2 N/mm2

Naujai padengtas tinkas paliekamas išdžiūti, dengiamas po pakankamos prastovos, dažniausiai po 2
savaičių, kai temperatūra apie 20 ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%. Nepalankiomis oro sąlygomis,
pvz., pučiant stipriam vėjui, lyjant, prastova turi būti žymiai ilgesnė. Papildomai nugruntavus
„CapaGrund Universal”, sumažėja šarminio PII arba PIII grupių tinko kalkių išsimušimo rizika, todėl
galima dengti jau po 7 d. prastovos.
Senas tinkas: pertinkuotos vietos turi būti gerai surištos ir išdžiūvusios. Nuvalyti slėginio vandens
srovėmis, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Gruntuoti „Dupa-grund”.
 
Betonas
Betono paviršius su nešvarumų apnašomis arba grūdėtu sluoksniu nuvalyti mechaniškai arba slėginio
vandens srove, laikantis šalyje galiojančių teisės normų. Silpnai įgeriančius arba lygius paviršius
gruntuoti „CapaGrund Universal”. Tepančius, byrančius, įgeriančius paviršius nugruntuoti „Dupa-
grund”.
 
Apkrovą išlaikantys emalinių arba dispersinių dažų sluoksniai
Blizgius ir emaliniais dažais padengtus paviršius pašiurkštinti. Kreidinančius dispersinių dažų
sluoksnius nuvalyti slėginio vandens srovėmis, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų.  Gruntuoti
„CapaGrund Universal”. Nuvalius kitais valymo būdais, gruntuoti „Dupa-grund”.
 
Apkrovą išlaikantys, seni elastingi dispersinių dažų sluoksniai
Valyti slėginėmis vandens srovėmis, laikantis šalyje galiojančių teisės normų, arba nuplauti vandeniu
naudojant įprastinius vilgiklius ir nuskalauti vandens žarna. Gruntuoti „CapaGrund Universal”. Tarpinį ir
baigiamąjį sluoksnį dengti šilko blizgesio „Cap-elast Phase 2” arba matiniais „PermaSilan”.
 
Apkrovą išlaikantys sintetinės dervos tinko sluoksniai (išskyrus šiltinimo sistemas WDVS)
Seną tinką nuvalyti tinkamais būdais. Nuvalius šlapiuoju būdu, prieš dengiant toliau, palikti gerai
išdžiūti. Gruntuoti „CapaGrund Universal”.

Apkrovos neišlaikantys emalinių, dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksniai
Visiškai pašalinami tinkamais metodais, pvz., mechaniškai arba nubeicuojama ir nuplaunama aukšto
slėgio vandens srove, laikantis šalyje galiojančių teisės normų. Silpnai įgeriantys arba lygūs paviršiai
gruntuojami „CapaGrund Universal”. Tepantys, byrantys, įgeriantys paviršiai gruntuojami „Dupa-
grund”.

Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai
Visiškai pašalinami tinkamais metodais, pvz.,šlifuojami, nuvalomi šepečiu, nugramdomi, nuplaunami
slėginio vandens srovėmis, laikantis šalyje galiojančių teisės normų, arba kitais tinkamais metodais.
Nuvalius drėgnuoju būdu, prieš dengiant, paviršių palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti „Dupa-grund”.

Pramoninių teršalų arba suodžių užteršti paviršiai
Nuvalyti tinkamais metodais, pvz., slėginio vandens srovėmis, laikantis šalyje galiojančių teisės
aktų, palikti gerai išdžiūti.
 
Pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai
Pelėsių ir dumblių apnašas pašalinti drėgnomis srovėmis, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Po to
paviršius nuplauti „Capatox” arba „FungiGrund” ir palikti išdžiūti. Siekiant išvengti pakartotino
apnikimo, rekomenduojame dengti baigiamąjį sluoksnį „Cap-elast Phase 2-W”.
 
Mūras su siūlių plyšiais
Pažeistas, įtrūkusias siūles iškrapštyti maždaug iki 10 mm gylio, nugruntuoti „Dupa-grund”. Gerai
išdžiūvus, užpildyti „Cap-elast Riss-Spachtel”. Prieš dengiant kitą sluoksnį, palikti gerai išdžiūti. Jei
tarpinis sluoksnis paruduoja, baigiamajai dangai naudoti bevandenius „Duparol Fassadenfarbe” dažus.

Paviršiai su išsikristalizavusiomis druskomis
Išsikristalizavusias druskas nutrinti sausu šepečiu. Gruntuoti „Dupa-grund”. Dengiant paviršius su
išsikristalizavusiomis druskomis, nesuteikiama garantija dėl ilgalaikės sluoksnio sukibties arba
prasimušusių druskų surišimo.

Pagrindo paruošimas

Cap-elast Phase 2-W
Dengti teptuku, voleliu ar šepečiu.

Dengimo būdas

Cap-elast Phase 1 ir Cap-elast Phase 2
Dengti teptuku, voleliu, šepečiu ar purkštuvais.

Dengimas beoriu purkštuvu
Cap-elast Phase 1: purškimo kampas: 50°; purkštukas: 0,029-0,035; purškimo slėgis: 50 bar
Cap-elast Phase 2: purškimo kampas: 50°; purkštukas: 0,025-0,031; purškimo slėgis: 150 bar

Panaudotus įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Cap-elast Faserpaste:
dengti nerūdijančio plieno mentele, neatskiedus. Produktą, prieš dengiant, reikia gerai išmaišyti.

Cap-elast Phase 1: ne mažiau kaip 500 ml/m2 vienam sluoksniui.Sąnaudos
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Cap-elast Phase 2/Phase 2-W: ne mažiau kaip 230 ml/m2 vienam sluoksniui.

Capamix Cap-elast: ne mažiau kaip 300 g/m2 vienam sluoksniui.

Cap-elast Faserpaste:  ne mažiau kaip 1,1 kg/m2 vieno mm storio sluoksniui.

Norint užtikrinti maksimalią apsaugą nuo dumbliagrybių ir pelėsio apnikimo, būtina  „Cap-elast Phase
2-W″ dengti du kartus, sluoksnis turi siekti  200 µm, o sąnaudos - ne mažiau kaip 460 ml/m2..
Kiekvienas paskesnis dengimas, kai sąnaudos  ne mažiau 200 ml/m2, didina sluoksnio storį  kažkur
apie 100 µm. Dengiant šiurkščius paviršius, sąnaudos atitinkamai didesnės.

Žemiausia temperatūra dengiant ir džiūstant:
Pagrindo ir aplinkos temperatūra +8°C.

Dengimo sąlygos

Cap-elast Phase 1: kai oro temperatūra +20 ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta
per 24 val., galima dengti kitą sluoksnį.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Cap-elast Phase 2/Phase 2-W: kai oro temperatūra +20 ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%,
paviršius atsparus lietui po 24 val. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis,
paviršius džiūsta ilgiau.

Cap-elast Faserpaste:  priklausomai nuo oro drėgmės, temperatūros ir sluoksnio storio. Kai oro
temperatūra +20 ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, 1 mm storio sluoksniui išdžiūti prireikia apie 24
val.

Fasadų nedengti, kai juos veikia tiesioginiai saulės spinduliai, pučia stiprus vėjas, tvyrant rūkui, prieš
lietų arba nakties šalnas. Kad nebūtų matomų sandūrų, dengti šlapias į šlapią metodu, vienu
mostu užgriebiant už ką tik padengto, dar drėgno ploto. Dengiant beoriu purkštuvu, prieš darbą dažus
gerai išmaišyti ir perkošti.
Netinka horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova.
Nenaudoti kalkingiems pagrindams, taip pat ant lengvojo tinko.
Tamsių spalvų dažais padengtuose paviršiuose dėl mechaninės apkrovos gali atsirasti šviesių dryžių
(rašymo efektas). Tai būdinga visiems matiniams/ šilko matiniams fasadiniams dažams.
Kai pagrindai tankūs, vėsūs arba kai dėl atmosferos veiksnių poveikio paviršius džiūsta lėčiau, veikiant
drėgmei (lyjant lietui, tvyrant rūkui, esant rasai), ant paviršių gali atsirasti gelsvų, skaidrių, truputį
blizgių ir lipnių pagalbinės medžiagos patako pėdsakų. Ši pagalbinė medžiaga yra tirpi vandenyje,
todėl gausiu kiekiu vandens, pvz., daug kartų stipriai palijus,  nusiplauna pati. Dėl to išdžiūvusio
sluoksnio kokybė nenukenčia. Prireikus nedelsiant dengti  kitą sluoksnį, pataką reikia sudrėkinti ir po
kurio laiko visiškai nuplauti. Papildomai nugruntuoti „CapaGrund Universal”. Dažant tinkamomis oro
sąlygomis, tokių patako pėdsakų neatsiranda.

Nuorodos

Pataisytų paviršiaus vietų žymės priklauso nuo daugybės veiksnių ir todėl yra neišvengiamos (BFS
atmena Nr. 25).

Statybiniai techniniai plyšiai gali stipriai judėti, todėl  ilgalaikis ir nematomas plyšių uždengimas
dažymo priemonėmis yra neįmanomas. Naudojant „Desoi Spiralankersystem” inkarų sistemą, mūrą
veikiančios tempimo ir kerpamoji jėgos gali būti sugeriamos. Linijinėje zonoje spiralinis inkaras veikia
kaip stipriai susukta spyruoklė. Išsamesnė informacija, žr. Fa. Desoi GmbH, faks. 06655/96366666.
Langų, durų ir palangių jungties siūles profesionaliai užsandarinti medžiaga, kuri ilgą laiką išlaiko
elastingumą. Fasadų paviršiams, kurie dėl ypatingų objekto sąlygų arba natūralaus oro poveikio
yra veikiami didesnės nei įprasta drėgmės, atsiranda didesnė pelėsinių grybų ir dumbliagrybių
atsiradimo rizika. Todėl  tokius paviršius rekomenduojama padengti specialiu produktu „Cap-elast
Phase 2-W”. Šiame produkte yra veikliųjų medžiagų, stabdančių pelėsinių grybų ir dumbliagrybių
augimą.

„Cap-elast Phase 2-W” – tai produktas, į kurio sudėtį įeina specifinių veikliųjų medžiagų, saugančių
nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių susidarymo ant dangos. Šis produktas suteikia ilgalaikę, bet vis
tiek laiko atžvilgiu ribotą apsaugą, jų poveikio trukmė priklauso nuo objekto sąlygų, pvz., apnikimo
stiprumo ir drėgmės apkrovos. Amžinai veikianti apsauga nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių yra
neįmanoma.

Nuorodos

■ „Cap-elast Phase 1 ir 2” vandens garų difuzijos ir vandens pralaidumo nustatymas nugruntavus
„Dupa-grund”.

■ „Cap-elast Phase 1 ir 2” vandens garų difuzijos ir vandens pralaidumo nustatymas nugruntavus
„CapaGrund”.

■ „Cap-elast Phase 2” vandens garų difuzijos ir vandens pralaidumo nustatymas nugruntavus „Dupa-
grund”.

■ „Cap-elast Phase 2”  vandens garų difuzijos ir vandens pralaidumo nustatymas nugruntavus
„CapaGrund”.

■ „Cap-elast Phase 2” anglies dioksido-difuzinės srovės tankio nustatymas.
■ „Cap-elast Phase 2” vandens garų ir CO2 pralaidumo nustatymas.

Ekspertizė

Cap-elast Phase 2-W ir Cap-elast Riss-SpachtelNuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)
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Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę arba etiketę, nes gali būti pažeista žarnyno
mikroflora. Likučių neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Šlifuojant naudoti dulkių filtrą P2.
Dengti tik voleliu arba teptuku.
Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali
sukelti alerginę reakciją.

Šis produktas pagal ES reglamentą  528/2012 yra laikomas „apdorotu gaminiu″ (ne biocidiniu
produktu), jo sudėtyje yra šių biocidinių veikliųjų medžiagų: cinko piritiono (CAS-Nr. 13463-41-7),
terbutrino (CAS-Nr. 886-50-0), oktilizotiazolinono (CAS-Nr. 26530-20-1).

Cap-elast Phase 1, Cap-elast Phase 2 ir Cap-elast FaserpasteDėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Laikyti vaikams neprieinamose vietose. Dengimo ir džiūvimo metu pasirūpinti gera ventiliacija.
Dengiant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplauti
vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į gruntą. Panaudotus
įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu su muilu. Neįkvėpti aerozolių. Naudoti kombifiltrus A2/P2.
Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/
lako surinkimo vietas, sudžiūvusius – sutvarkyti kaip statybines ir griovimo atliekas arba kaip buitines
atliekas.

Atliekų tvarkymas

Cap-elast Phase 2: tokiam  A/c kategorijos produktui: 40 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 40 g/l.
Cap-elast Phase 2 W: tokiam A/c kategorijos produktui: 40 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 35
g/l.
Cap-elast Phase 1: tokiam A/c kategorijos produktui: 40 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 30 g/l.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Cap-elast Phase 1: M-DF02
Cap-elast Phase 2: M-DF02
Cap-elast Phase 2-W: M-DF02F
Cap-elast Riss-Spachtel: M-DF02F
Cap-elast Faserpaste: M-DF02

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Cap-elast Phase 1: polivinilacetato dervos dispersija, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai,
vanduo, plėvėdaris, priedai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzilizotiazolinonas).
Cap-elast Phase 2: polivinilacetato dervos dispersija, titano dioksidas, silikatai, kalcio karbonatas,
vanduo, plėvėdaris, priedai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzilizotiazolinonas).
Cap-elast Phase 2 W: polivinilacetato dervos dispersija, titano dioksidas, silikatai, kalcio karbonatas,
vanduo, plėvėdaris, priedai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzilizotiazolinonas), plėvelės
konservantai (oktilizotiazolinonas, cinko piritionas, terbutrinas).
Cap-elast Riss-Spachtel:  akrilinės dervos dispersija,silikatai, kalcio karbonatas, vanduo, priedai,
konservantai (metilizotiazolinonas, benzilizotiazolinonas), plėvelės konservantai (oktilizotiazolinonas,
cinko piritionas, terbutrinas).
Cap-elast Faserpaste: polivinilacetato dervos dispersija, titano dioksidas, silikatai, kalcio karbonatas,
sintetinis pluoštas, vanduo, plėvėdaris, priedai, konservantai (metilizotiazolinonas,
benzilizotiazolinonas).

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus.Išsamesni duomenys

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma.

Techninė konsultacija

Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į „Caparol″ atstovus, kurie, atsižvelgę į
konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.  

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras

 

Techninė informacija Nr. 160 - atnaujinta rugsėjo 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


