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CapaCoustic Fine
Besiūlė lubų sistema su patentuota lygiojo tinko danga.

Produkto aprašymas

Sistemos aprašas
„CapaCoustic Fine” sistemą sudaro gruntuota akustinė „Akustik-Putzträgerplatte” plokštė, padengta
atviraporiu akytuoju tinku.
Naudojant atitinkamą tinko dengimo techniką, gaunami besiūliai tinkuoti garsą sugeriantys paviršiai.

Akustinio tinko savybės  leidžia sukurti labai smulkios faktūros paviršius, iš kurių neįmanoma atpažinti 
atviraporės vidinės struktūros. Akustinės sistemos daugiausia naudojamos luboms.
Ant vidinių sienų akustinės sistemos paprastai montuojamos  viršutinėje dalyje, aukščiau
stiprios mechaninės apkrovos veikiamų paviršių (t.y. dažniausiai  didesniame nei  2 m aukštyje).

Aprašymas

„CapaCoustic Fine” sistemą galima dengti ant visų apkrovą išlaikančių pagrindų. Akustiniam poveikiui
sukurti nėra būtina padengti galutinę dangą. Kai paviršiams nekeliami aukšti reikalavimai, sistemą
galima padengti tik vienu „CapaCoustic Fine 0,7” sluoksniu. Šviesių spalvų tinkas gali
būti spalvinamas gamykloje. Kai kuriuos atspalvius reikia užsakyti.

Medžiagos aprašas/sistemos komponentai

■ CapaCoustic Pastöskleber:

Dispersija surišti, elastingi klijai su mineraliniais užpildais, skirti „CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte
036/04+06" akustinėms plokštėms klijuoti. (prod. Nr. 037/11, kibirai po 20 kg)

■ CapaCoustic Mineralkleber: 

Mineralinis sausasis gamyklinis mišinys, skirtas„CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte036/64+66" 
akustinėms plokštėms klijuoti (prod. Nr. 037/12, kibirai po 25 kg).

■ CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte B1:

Lengvos ir labai akytos mineralinio pluošto plokštės, iš anksto padengtos hidrofobine danga.
Matmenys: 74 x 57 cm = 0,4218 m2/plokštė.

Prod. Nr. Storis m 2 /padėklas

036/04 40 mm 28,7

036/06 60 mm 19,4

■ CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte A2:

Lengvos ir labai akytos mineralinio pluošto plokštės, iš anksto padengtos hidrofobine danga; atitinka
A2 statybinių medžiagų klasę - nedegios.
Matmenys: 74 x 57 cm = 0,4218 m2/plokštė.

Prod. Nr. Storis m 2 /padėklas

036/64 40 mm 28,7

036/66 60 mm 19,4
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■ CapaCoustic Fine-Fugenspachtel:

Lengvai šlifuojamas glaistas, skirtas plokščių sandūromis užglaistyti (prod. Nr. 036/13, kibirai po 10
kg).

■ CapaCoustic Fine-Putz 0,7:

Paruoštas dengti, dispersija surištas akustinis tinkas, grūdeliai 0,7 mm. Spalva balta. (prod. Nr. 036/70,
kibirai po 20 kg)

■ CapaCoustic Fine-Abschlußprofil: 

Profilis, naudojamas deformacinių ir plėtimosi siūlių zonoje, dirbtinei siūlei suformuoti arba tinkui
užbaigti ties kraštu. Ilgis: 3 m; pakuotė: 18 m ryšulys

Prod. Nr. Storis

036/54 40 mm

036/56 60 mm

1 pav. „CapaCoustic Fine“ sistemos sandara
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Garso sugertis

„CapaCoustic Fine“ plokštės ant pakabinamų konstrukcijų

Dažnis 
CA Fine 40 mm α w  = 0,70 CA Fine 60 mm α w  = 0,65

α s  Terz α p  Oktave α s  Terz α p  Oktave

100 0,24

0,30

0,32

0,40125 0,28 0,37

160 0,42 0,54

200 0,48

0,55

0,53

0,55250 0,47 0,49

315 0,64 0,67

400 0,76

0,75

0,76

0,75500 0,76 0,72

630 0,73 0,71

800 0,77

0,75

0,73

0,701000 0,74 0,71

1250 0,70 0,70

1600 0,67

0,65

0,70

0,702000 0,65 0,69

2500 0,64 0,70

3150 0,61

0,55

0,67

0,654000 0,58 0,67

5000 0,52 0,65
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„CapaCoustic Fine“ plokštės, klijuojamos tiesiai ant pagrindo

Dažnis 
CA Fine 40 mm α w  = 0,70 CA Fine 60 mm α w  = 0,65

α s  Terz α p  Oktave α s  Terz α p  Oktave

100 0,33

0,30

0,24

0,35125 0,19 0,31

160 0,39 0,47

200 0,45

0,65

0,53

0,60250 0,65 0,65

315 0,92 0,68

400 0,82

0,80

0,63

0,65500 0,77 0,64

630 0,75 0,68

800 0,72

0,70

0,67

0,651000 0,71 0,63

1250 0,70 0,62

1600 0,65

0,65

0,65

0,652000 0,64 0,63

2500 0,64 0,59

3150 0,65

0,70

0,53

0,604000 0,68 0,52

5000 0,71 0,50

Smarkiai aidinčiose patalpose dažnai prireikia imtis priemonių aidui sumažinti. Siekiant sutrumpinti
aidėjimo laiką, patalpose montuojamos garsą sugeriančiomis savybėmis pasižyminčios sistemos.

Paskirtis
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Garsui sugerti ypatingai tinka atviraprės ir stambiaporės medžiagos, kurios sumažina įsiskverbusio
garso energiją.

Garsui sklindant, garso energija mažėja virpančioms oro dujų dalelėms trinantis į porų sieneles
atviraporės struktūros viduje.

Naudojama:
Biuruose ir skambučių/kontaktų centruose (Call center);
Parduotuvėse;
Maitinimo įstaigose ir viešbučiuose;
Bibliotekose ir muziejuose;
Bažnyčiose ir šventovėse;
Gyvenamosiose patalpose.

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė

 +   +   0  – –

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

Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis

Dengimas

3. „CapaCoustic“ klijavimas
Fine-Putzträgerplatte
Svarbu! Kad vėliau būtų galima atlikti optimalią tinko sluoksnio apdailą, labai svarbu, kad plokštės būtų
klijuojamos labai kruopščiai.

3.1 „CapaCoustic Pastöskleber“ klijų paruošimas
„CapaCoustic Fine- Putzträgerplatte 036/04-06“ akustinės plokštės klijuojamos „CapaCoustic
Pastöskleber 037/11“. Prieš klijuojant, klijus išmaišyti maišytuvu iki vientisos masės.

Trukmei iki rišimosi pradžios sumažinti į medžiagą galima įmaišyti 10-20% cemento (nuo bendros
masės), įpilti iki 200 ml švaraus šalto vandens (vienam 20 kg kibirui) ir išmaišyti iki vientisos masės.
Dėmesio! Primaišius priedų, klijų galiojimo trukmei garantija nebesuteikiama.
Nedegūs A2.

„CapaCoustic Fine- Putzträgerplatte 036/64-66“ akustinės plokštės klijuojamos „CapaCoustic
Mineralkleber 037/12“. Mineralinius klijus galima maišyti visomis įprastomis nenutrūkstamo veikimo
maišyklėmis, taip pat ir rankiniu būdu lėtaeigiu maišytuvu, įpylus švaraus, šalto vandens ir maišant, kol
masė pasidaro vientisa. Apie 10 min. palikti bręsti ir dar kartą trumpai permaišyti. Prireikus
konsistenciją  po brendimo galima pakoreguoti įpilant šiek tiek vandens. Vandens sąnaudos apie 5-6 l
maišui (25 kg). Tinkamumo dengti trukmė, priklausomai nuo oro sąlygų, maždaug 2-2,5 val.
Sukietėjusios medžiagos skiesti negalima.

3.2 Klijų dengimas
3.2.1 Akustinė plokštė prie pagrindo klijuojama nepadengtąja puse. Pirmiausia klijais padengiamas
visas plokštės paviršius (paspaudžiant). Po to išvagojama dantytąja mente (dantys 10 x 10 mm) .
3.2.2 Sąnaudos: apie 3,4 kg/m2.

3.3 Klijavimas
Akustinė plokštė prie pagrindo klijuojama perrištomis sandūros siūlėmis. Rekomenduojama naudoti
specialią paspaudimo lentą (didelę PU lentą). Reikia saugoti, kad nebūtų ištepta padengtoji „Akustik–
Putzträgerplatte“ plokštės pusė. Plokštes dengti sulig paviršiumi ir sandariomis siūlėmis. Plokščių
lygumui nustatyti rekomenduojama naudoti gulsčiuką.

3.4 Pagrindo siūlės 
Pagrindo siūlės, kurios nėra deformacinės siūlės, turi būti padengiamos  „CapaCoustic Fine-
Putzträgerplatte“ akustine plokšte su ne mažesne kaip 10 cm užlaida. Deformacinės siūlės pagrinde,
klojant „CapaCoustic Fine- Putzträgerplatte“ plokštę, turi būti suformuotos kaip plėtimosi siūlės.

Įvadas
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3.5 Plokščių siūlių užglaistymas
3.5.1 Paruošimas:

- Standartas B1
Prieš dengiant „CapaCoustic Fine-Fugenspachtel 036/13“ jis paruošiamas, įpilant apie 1000 ml
švaraus, šalto vandens 10-čiai kg.

-Nedegi A2.
Siūlėms užglaistyti naudojamas „CapaCoustic Fine-Putz 0,7“. Tinkas gerai išmaišomas specialiu,
švariu maišytuvu.

3.5.2 Glaistymas:

Glaistas įterpiamas į sandūros siūles, neišlyginamas (nenubraukiamas), t.y. turi likti kaip rumbelis ant
plokštės paviršiaus.

3.5.3 Džiūvimo trukmė:

Prieš pradedant glaistyti, paruošta danga turi būti gerai išdžiūvusi. Kai patalpos temperatūra 22°C ir
santykinis oro drėgnumas 60%, džiūvimo trukmė - maždaug 48 val. Džiūstant turi būti tinkama
patalpos temperatūra ir vėdinimas.

3.5.4 Sąnaudos:
Apie 0,30 kg/m2

3.6 Plokščių paviršiaus šlifavimas
Plokščių siūlės lygiai nušlifuojamos, pvz., „Capatect-Styropor-Schleifbrett “ šlifavimo lenta (matmenys
230x 110, šlifavimo popieriaus grūdėtumas 16) lengvai paspaudžiant. Nerekomenduojama paviršiaus
šlifuoti šlifavimo mašinomis.
Prireikus galima apdoroti visą paviršių „Capatect-Styropor-Schleifbrett“  šlifavimo lenta (500 x 250
mm).
Atkreipkite dėmesį, kad negalima nušlifuoti daugiau kaip 20 % gamykloje padengto tinko sluoksnio.
Gulsčiuku reikia patikrinti lygumo tolerancijas DIN 18202, 3 lentelė, 7 eilutė. Nuokrypius išlyginti
nušlifuojant.

Atstumas tarp matavimo taškų (m)
Atstumas tarp matavimo centrų
(mm)
kaip ribinė reikšmė

0,1 0 2 

0 1  0 3 

0 4  0 8 

10 15

15 20

4. Akustinio tinko dengimas
Svarbu! Visus darbus atlikti švariais įrankiais iš nerūdijančio plieno.

4.1 Gruntinio sluoksnio dengimas
4.1.1 Tinko paruošimas:
„CapaCoustic Fine-Putz 0,7” gerai išmaišyti (apie 3 min.) švariu maišytuvu.
4.1.2 Tinko (pirminio sluoksnio) dengimas:
„CapaCoustic Fine-Putz 0,7” ant pagrindo dengiamas taip, kad būtų gauta dantyta paviršiaus faktūra.
Tam tinkas dengiamas tinkavimo mentės lygiąja puse ir išlyginamas dantytąja puse ( 6 x 6 mm).
Dar iki padengtos medžiagos rišimosi pradžios (apie 30 min.) tinkuotas paviršius išlyginamas
nerūdijančia braukle skersai griovelių apie 5° polinkio kampu lengvai paspaudžiant. Juostos turi
persikloti per pusę mentės pločio. Kad įrankio žymės būtų kuo mažesnės, visada reikia lyginti nuo
sienų ar kraštų. Nedidelių mentės mostų iki 1 mm šiuo laiku nereikėtų šalinti.
Tokio darbo pranašumas, kai viena meistrų grupė trintuve (lygiąja puse) padengia, kita grupė
tinkavimo mente (dantytąja puse) sulygina, o trečia grupė tinkuotą paviršių išlygina. Maždaug po 5 –
10 min. lyginimo procesas pakartojamas. Truputį paspaudžiant ir lengvai braukiant į paviršių
ištraukiamas vanduo. Reikia atkreipti dėmesį, kad būtų išlygintos įrankių žymės ir neatsirastų naujų.
Negalima papildomai apdoroti paviršiaus jį šlifuojant.
4.1.3 Džiūvimo trukmė:
Prieš pradedant glaistyti, tinko sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Kai patalpos temperatūra 22°C ir
santykinis oro drėgnumas 60%, džiūvimo trukmė maždaug 48 val. Džiūstant turi būti atitinkama
patalpos temperatūra ir vėdinimas.
4.1.4 Sąnaudos:
Apie 4,0-4,5 kg/m2
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4.2 Galutinės dangos dengimas
4.2.1 Tinko paruošimas, žr 4.1.1
4.2.2 Tinko dengimas: galutinė danga taip pat kaip 4.1.2
4.2.3 Džiūvimo trukmė:
Prieš pradedant dengti galutinį sluoksnį, tinko sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Kai patalpos
temperatūra 22°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, sistema visiškai išdžiūsta per keletą dienų.
Akustinis poveikis gali būti įvertintas tik visiškai išdžiūvus.
4.2.4 Sąnaudos: apie 3,0-3,5 kg/m2

Pagrindo tolerancijos turi atitikti DIN 18202 3 lentelėje, 6 eilutėje nurodytus reikalavimus, keliamus
paruošto paviršiaus sienoms ir apatinėms lubų pusėms.
Žemiau pateikti atstumai tarp matavimo centrų patikrinami gulsčiuku.  Pirmiausia tinkamomis
medžiagomis reikia išlyginti nelygumus, nes sistemos įrengimas jų nepašalina.

Pagrindai

Atstumas tarp matavimo taškų (m) Atstumas tarp paviršių (mm)
kaip ribinė reikšmė

0,1 0 3 

0 1  0 5 

0 4  10

10 20

15 25

1.1 Masyvūs sienų ir lubų paviršiai
Pagrindas yra padengtas arba nepadengtas sienų arba lubų paviršius. Siekiant garantuoti stabilumą,
esamas pagrindas turi išlaikyti apkrovą.

1.2 Kabamosios lubos (žr. 2 pav.)
1.2.1 Lubų konstrukcijos atsparumas didžiausiai leistinai papildomai apkrovai turi būti  ne mažesnis
kaip 18 kg/m2. Siekiant garantuoti stabilumą, esamas lubų aptaiso pagrindas turi išlaikyti apkrovą.
1.2.2 Lubų konstrukcijos plokščių siūlės turi būti užglaistytos.
1.2.3 Montuojant lubų konstrukcijas, reikia laikytis atitinkamų techninių informacijų ir sistemos
pardavėjų dengimo instrukcijų.

2 Pagrindo paruošimas
Siekiant garantuoti pakankamą „CapaCoustic Fine-System” pagrindo sukibtį, reikia tinkamai paruošti
pagrindą.

2.1 Lygus pramoninis betonas
Pagrindas paruošiamas „Caparol OptiGrund E.L.F.”

2.2 Normalių klojinių betonas
Betono paviršius turi būti be klojinių aptepo. Sukietėjusius šiurkštus pašalinti specialiu įrankiu. Didelius
pagrindo nelygumus, atsirandančius dėl klojinio defektų, išlyginti „Capatect-Klebe- und Spachtelmasse
190”. Tolimesnis pagrindo paruošimas nereikalingas.

2.3 Gipskartonio pagrindas
Gipskartonio plokštes padengti „Putzgrund 610”.

2.4 Kalkinis-gipsinis tinkas
Pagrindą padengti „Putzgrund 610”.

2.5 Kita
Dengiant pagrindus, kurie aukščiau neišvardyti, reikia konsultuotis su  „Caparol” technikais. Būtina
patikrinti  „CapaCoustic Fine- Putzträgerplatte” sukibtį su esamu pagrindu.
„Akustiik- Putzträgerplatte” plokštės sukibtis su pagrindu turi būti ne mažesnė kaip 0,0075 N/mm2.

Pagrindo paruošimas
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Nuorodos

Dengimo įrankiaiĮvadas

Naudoti tik čia nurodytus įrankius:

■  Gulsčiukai, 1. sk. nurodyto ilgio, sluoksnių sandaros ant nelygumų kontrolei
■  Elektrinis maišytuvas su maišykle klijams ir švaria maišykle tik akustiniam tinkui
■  Didelė PU lenta akustinėms plokštėms prispausti
■  Matavimo indas (1 l talpos), nes akustinis tinkas turi būti paruošiamas tiksliai nustatytos

konsistencijos
■  Mentė iš nerūdijančio plieno akustiniam tinkui dengti
■  „CapaCoustic Zahnspachtel” dantytoji mentė (dantys 6 x 6 mm)
■  Paviršių brauklė, nerūdijanti (60 mm), apvaliais kampais, tinko sluoksniui išlyginti
■  Mentė, venecijietiška, apvaliais kampais
■  Dantytoji mentė 10 x 10 klijams dengti
■  Maža „Capatect-Styropor” šlifavimo lenta (230 x 110 mm, apvalių grūdelių šlifavimo popierius,

grūdeliai 16)
■  Didelė „Capatect-Styropor” šlifavimo lenta (550 x 250 mm, apvalių grūdelių šlifavimo popierius,

grūdeliai 16)
■  Galingas drėgmės surinktuvas, kad greičiau džiūtų tinkas, kai statybvietės sąlygos neleidžia

tinkui greitai išdžiūti

Darbo įrankiai visada turi būti nerūdijantys ir švarūs, kad dėl nuo maišytuvo nukritusių nešvarumų, net
ir visai mažų, paviršiuje neatsirastų ruoželių ir nebūtų užterštas tinko sluoksnis. Suprantama, švari turi
būti ir mentė, kuria dengiamas akustinis tinkas.

Statybvietės įrengimas
Turi būti paruoštas visas paviršius žemiau suprojektuoto akustinio paviršiaus, kad būtų galima
netrukdomai be sandūrų dengti tinko sluoksnį. 

Darbuotojai
Dirbti turėtų 4 žmonės: 1 – ruošti tinką, 2 – dengti tinką ant lubų, 1 – išvagoti dantytąja mente, išlyginti
tinką. Kai dirbančiųjų mažiau, darbas vyksta su pertrūkiais. Dengiant didesnius besiūlius paviršius,
žmonių turi dirbti daugiau. Dengiant ištisinius paviršius negalima daryti pertraukų. 

Atskirų dengimo etapų tolerancijos
Dėl meistrų individualaus braižo gali skirtis atskirų sistemos sluoksnių storis:

■ CapaCoustic Fine-Kleber: 2–5 mm.
■ CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte: Dengiant 40 mm storio: 40–42 mm, dengiant 60 mm storio:

60–62 mm.
■ CapaCoustic Fine-Putz 16: Grunto sluoksnis 1,5–2,5 mm.
■ CapaCoustic Fine-Putz 17: Galutinis sluoksnis 1,0–2,0 mm.

Todėl neįmanoma įvardyti tikslaus sistemos storio, reikalingo įrengti apžiūros angą, galinį profilį ar
šviestuvus. Kad būtų tiksliai nustatytas individualus sandaros aukštis, rekomenduojame padengti apie
2 m2 bandomąjį plotą.

Dengimo kokybė
Paviršiaus kokybė labai priklauso nuo atlikimo kruopštumo ir instrukcijos laikymosi. Nedidelių
glaistymo ženklų ir nežymių nelygumų išvengti neįmanoma. Esant tam tikroms apšvietimo sąlygoms,
jie gali būti labai matomi. Galime Jums nurodyti keletą objektų, kur ant lubų krenta stipri šoninė
šviesa, kad galėtumėte susidaryti vaizdą ir priimti tinkamą sprendimą.  

Priėmimo kriterijai
Priimant paviršių reikia naudoti lygumo toleranciją DIN 18202, 3 lentelė, 7 eilutė.

Darbų planavimas
Sistema yra vandens pagrindo. Džiūvimo negalima pagreitinti įmaišius greitai kietėjančių hidraulinių
priedų. Todėl iš anksto reikia pasirūpinti optimaliomis džiūvimo sąlygomis. Sušildyti patalpą iki 22°C,
ištraukti įsotintą orą. Lygius paviršius labai sunku taisyti. Todėl baigiamąjį sluoksnį reikėtų padengti kuo
vėliau. Tokiu būdu galima išvengti galimų pažeidimų.

Svarbu! Siekiant išvengti pirštų antspaudų, kai tvirtinama prie paruoštų lubų, reikia dirbti su
pirštinėmis.

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

Klientų aptarnavimo centras
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