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CapaCoustic Structure
Besiūlė lubų sistema su atvirapore purškiamojo tinko danga.

Produkto aprašymas

„CapaCoustic Structure” sistemą sudaro apatinė konstrukcija iš lubinių CD profilių, pagal gamintojo
instrukciją sumontuotos perforuotos gipskartonio plokštės, ant viso paviršiaus dengiamas specialus
akustinis audinys ir smulki atviraporė purškiamoji tinko danga. 

Naudojant „CapaCoustic Structure“ sistemą, gaunami besiūliai, garsą sugeriantys vidaus paviršiai. Ši
akustinė sistema, visų pirma,  dengiama ant lubų. Ant vidinių sienų akustinės sistemos paprastai
montuojamos viršutinėje dalyje, aukščiau stiprios mechaninės apkrovos veikiamų paviršių (t.y.
dažniausiai didesniame nei 2 m aukštyje).

Aprašymas

Svarbu atkreipti dėmesį, kad būtų sudarytos vienodos mikroklimato sąlygos patalpoje ir  už akustinės
sistemos esančioje ventiliuojamoje tuštumoje. Kitu atveju gali susidaryti kondensatas ir paviršiuje
atsirasti dėmių.  

Sistemos komponentai:

Apatinė konstrukcija ir lubos
Standartinė apatinė konstrukcija susideda iš standžiai pakabintų lubinių CD profilių 60/27 ir pagal
gamintojo nurodymus sumontuotų perforuotų gipskartonio plokščių, kurių galinė pusė padengta
audiniu.

■  CapaSol LF 

Paruoštas naudoti nepigmentinis specialus gruntas akrilo pagrindu (10/25 l)

■ Capacoll GK

Paruošti naudoti dispersiniai klijai, skirti  „CapaCoustic Premium Vlies” stiklo pluošto audiniui klijuoti
prie vidaus paviršių (10/16 kg)

■ CapaCoustic Premium Vlies

Specialus stiklo pluošto audinys, gamykloje padengtas balta danga, tinkamas akustinių
sistemų „CapaCoustic” purškiamojo tinko dangai. Produkto nr. 038/21 (ritinys - 30 tiesinių metrų)

■ CapaCoustic Spritzputz 1 mm

Paruoštas dengti dispersinis, atviraporis, akustinis purškiamasis tinkas. Gaunami itin smulkia
purškiamo tinko faktūra padengti paviršiai. Produkto nr. 035/10 (pakuotė 25 kg)

Produktas Sąnaudos

CapaSol apie 150 ml/m2 

Capacoll GK apie 200 g/m2 

CapaCoustic Premium Vlies 1  tiesinis m/m2 

CapaCoustic Spritzputz apie 2 kg/m2 
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1 pav.: Sistemos sandara

Garso sugertis
CapaCoustic Structure ant pakabinamų konstrukcijų:
Schallabsorptionsgrad- garso sugerties laipsnis
Frequenz- dažnis

Tipas 125 250 500 1000 2000 4000

CA Structure 12/25 Q perforacijos tipas, 
tuštuma 200 mm 

0,45 0,55 0,59 0,48 0,42 0,38

Smarkiai aidinčiose patalpose dažnai prireikia imtis priemonių aidui sumažinti. Siekiant sutrumpinti
aidėjimo laiką, patalpose montuojamos garsą sugeriančiomis savybėmis pasižyminčios sistemos.
Dažniausiai tai – perforuotos  gipskartonio plokštės, padengtos specialiu garsą izoliuojančiu audiniu,
kuris kartu su aukščiau esančia tuštuma slopina sklindančią garso energiją.
Garsui sklindant, garso energija mažėja virpančioms oro dujų dalelėms trinantis į porų sieneles
atviraporės struktūros viduje.

Paskirtis

Tinka naudoti:
Biuruose ir skambučių/ kontaktų centruose (Call center)
Parduotuvėse
Restoranuose, valgyklose
Mokyklose ir vaikų darželiuose
Susirinkimų patalpose
Mokymo ir seminarų patalpose
Muzikos perklausos salėse, įrašų studijose
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Dengimas

1.Perforuotos kabamosios lubos

1.1 Apatinė konstrukcija ir lubų danga
Prieš pradedant montuoti, nustatoma plokščių klojimo kryptis (pagal šviesos kritimą). Optimalu, kad
plokščių išilginės siūlės eitų šviesos kritimo kryptimi.
Kabamųjų lubų apatinė konstrukcija pagal DIN 18168  turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas
iš CD lubinių profilių 60/27 su atitinkamomis kryžminėmis ir išilginėmis jungėmis, standžiai pakabinta
„Nonius“ pakaba, pritvirtinta patvirtintomis smeigėmis, varžtais. Pagal sistemos gamintojo instrukciją
būtina laikytis atstumų: a, b ir c (žr. pav. 1). Į lubas integruojamos dalys, pvz., šviestuvai, garsiakalbiai,
ventiliatoriai ir kt., tvirtinamos atskirai arba prie apatinės konstrukcijos grotelių. 
Pagal plokščių gamintojo instrukcijas ir statinio ypatybes suformuojamos deformacinės siūlės.
Plokščių sandūros turi atitikti plokščių gamintojų reikalavimus (pvz., nuglaistytos, glaudžiai
sustumtos). 
Prieš dengiant kitą sluoksnį, reikia patikrinti, ar visos sandūros, integruotos dalys, nišos ir t. t. yra
lygios. Paviršiai turi būti be dulkių, sukibtį mažinančių dalelių ir kitų nešvarumų.

1.2 Prijungtys prie šoninių konstrukcinių elementų ir sienos prijungtys
Norint išvengti skirtingo tuštumos virš lubų ir naudingosios erdvės slėgio, reikia pasirūpinti ventiliacija.
Todėl tarp kabamųjų lubų ir sienos prijungties paliekamas ventiliavimo plyšys, kurio atvirasis
skerspjūvis turi sudaryti ne mažiau kaip 0,8 % lubų paviršiaus.
Dažniausiai tai būna maždaug 2 cm tarpas.

2. Lubų gruntavimas

Įvadas

2.1 Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, be birių dalelių ir sausas, nes tinkas prie nešvarių paviršių neprilimpa.
Norint išvengti šviesos kritimo sukeltų šešėlių, reikia dengti itin kruopščiai.

2.2 Gruntavimas
Gruntuojama neatskiedus, naudojant ėriuko kailio volelį (13 mm).

2.3 Sąnaudos
Apie 100–150 ml/m2

2.4 Dengimo temperatūra
Dengiant ir džiūstant, temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5ºC.

2.5 Džiūvimo trukmė
Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, kitą sluoksnį galima dengti po maždaug 12
val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta ilgiau.

3. Lubų dengimas audiniu

3.1 Klijavimas
Tolygiai ir įsotinant ėriuko kailio voleliu (13 mm) padengti „Capacoll GK” klijų sluoksnį. Nedelsiant į klijų
sluoksnį pakloti „CapaCoustic Premium” audinį ir įspausti jį tapetavimo glaistykle arba akytosios
gumos voleliu.

3.2 Klijavimo būdas
Audinys klojamas sudurtinai. Būtina atkreipti dėmesį, kad audinys ties plokščių sandūromis būtų
užleistas ne mažiau kaip 10 cm.

3.3 Sąnaudos
„Capacoll GK” apie 200 g/m2.

3.4 Dengimo temperatūra
„Capacoll GK” klijai. Dengiant ir džiūstant temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

3.5 Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, išdžiūsta ir vėl galima dengti maždaug po 6–
12 val. Visiškai išdžiūsta per 3 dienas. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta ilgiau.
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4. Akustinė danga

4.1 Tinko paruošimas
„CapaCoustic Spritzputz” 1 mm tinkas gerai išmaišomas (apie 3 min.) specialia švaria maišykle.

4.2 Dengimas
„CapaCoustic Spritzputz” 1 mm tinkas dengiamas dviem etapais su 4–5 val. pertrauka. Tinkuojama
sukamaisiais judesiais ir kryžmai.

4.3 Mašinos
Luboms dengti naudojamos purškiamosios tinkavimo mašinos su sraigtiniu konvejeriu. Oro
kompresoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 600–800 l/min. (pvz., Fa. Strobel), purkštukas 6,5
mm.

4.4 Sąnaudos
Bendrosios sąnaudos apie 2 kg/m2.

4.5 Dengimo temperatūra
Dengiant, patalpos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 12°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis
kaip 70%.

4.6 Džiūvimo trukmė
Tarp dengimo ciklų daroma 4–5 val. pertrauka, visiškai sukietėja, priklausomai nuo ventiliacijos ir
temperatūros, po maždaug 12 val.



Techninė informacija 035

2 pav.: atvirasis skerspjūvis ir sienos prijungtis
GK Lochplatte- perforuota GK plokštė
Akustik-Vlies- akustinis stiklo pluošto audinys
CapaCoustic-Putz 1 mm- CapaCoustic 1 mm akustinis tinkas
Wandanschlussprofil- profilis tvirtinimui prie sienos

Dengiant, temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 12°C, santykinis oro drėgnumas ne mažesnis kaip
30% ir ne didesnis kaip 70%.

Dengimo sąlygos

Prieš pradedant montuoti, reikia nustatyti plokščių klojimo kryptį. Plokščių išilginės siūlės pažymimos
atsižvelgiant į šviesos kritimą (-90° į langą).
Apatinė konstrukcija netvirtinama nei prie sienos, nei prie kitų šoninių konstrukcinių elementų. Taip pat
ji nejungiama varžtais arba tvirtinimo įtaisais.

Prieš pradedant montuoti, būtina atsižvelgti į lubose integruotus konstrukcinius elementus, pvz.,
šviestuvus, ortakius, apžiūros kanalus (jų apkrova turi neveikti lubų plokščių), jie turi būti atskiri arba
aukščiau apatinės konstrukcijos. Sumontavus, būtina pasirūpinti pakankama patalpų ventiliacija, jų
sausinimu. Montuojant ir džiūstant, stipriai neužkaitinti ir neatvėsinti patalpų, antraip gali atsirasti
plyšių.
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Reikia pasirūpinti, kad nesiskirtų tuštumos virš lubų ir naudingosios erdvės slėgis, nes remiantis
fizikinėmis lubų sistemos savybėmis, paviršiuje dėl to gali atsirasti dėmių. To galima išvengti paliekant
tarpą tarp kabamųjų lubų  ir greta esančių konstrukcinių elementų. Be to, būtina atkreipti dėmesį, kad
patalpoje ir tuštumoje virš akustinės sistemos būtų užtikrintos tokios pat klimato sąlygos, antraip
susidarys kondensatas ir paviršiuje gali asirasti dėmių.

Nuorodos

Dengimo kokybė:
Atkreipkite dėmesį, kad, krintant šviesai, mažiausi plokščių sandūrų nelygumai gali mesti šešėlį  (taip
pat ties integruotomis detalėmis ir varžtų įsukimo vietomis).

Saugos priemonės:
Dirbant iškėlus rankas virš galvos ir susidarius dulkėms, naudoti apsauginę  kaukę P1 ir apsauginius
akinius.

Įvadas

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

Klientų aptarnavimo centras
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