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Ratio-Spachtel
Dispersinis pastos pavidalo glaistas vidaus darbams, specialiai
pritaikytas dengti purškimo būdu

Produkto aprašymas

Efektyviam didelių sienų ir lubų paviršių dengimui purškimo būdu, jų išlyginimui ir aptaškymui. Itin gerai
tinka surenkamų elementų, gelžbetoninių perdangų, gipso plokščių (gipskartonio plokščių) ir t.t.
dengimui.
Išgaunama Q3 arba Q4 lygio paviršiaus kokybė pagal BVG atmeną Nr. 2 ir BFS atmeną Nr. 12.

Paskirtis

■ Lengvai glaistomas ir išlyginamas
■ Galima lengvai dengti galingu beoriu purškimo aparatu tiesiai iš konteinerio
■ Skiedžiamas vandeniu, nekenksmingas aplinkai, silpno kvapo
■ Geros sukibties
■ Minimizuotas išskiriamų lakiųjų organinių junginių kiekis, be tirpiklių
■ Išdžiūvęs sluoksnis būna tvirtas
■ Sausas šlifuojamas, drėgnas užtrinamas fetru
■ Difuziškas
■ Reakcijos į ugnį klasifikacija: A2-s1,d0 pagal DIN EN 13501-1

Savybės

Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945Pagrindinė medžiaga

25 kg PE maišas, 800 kg vienkartinis konteinerisPakuotė/indų talpa

Natūraliai baltaSpalvos

MatinisBlizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyjeLaikymas

Füllspachtel P kaip siūlių glaistas, prijungties rinkinio OWC dalis (neįeina į vienkartinio konteinerio
komplektaciją). Turi būti užsakomas atskirai.

Papildomi produktai

OWS rinkinio sudėtis:
Prijungties čiaupas su B sąnara
Pereinamasis tarpvamzdis iš B į C sąnarą
Rėžtukas
Raktų rinkinys
Kruopščiai prižiūrint, prijungties rinkinys gali būti naudojamas daug kartų.
Jungties prie purškimo aparato žarna paprastai nurodoma prietaiso gamintojo rekomendacijose.

Drėgnoms patalpoms:
Akkordspachtel KF
Caparol Fassaden-Feinspachtel
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
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606 „Paskirties apibrėžtis

Dengimas

Pagrindai turi būti sausi, švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3
sk. nuorodų.
Priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių, prieš glaistant, reikia nugruntuoti. Laikytis techninės
informacijos Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas“ nuostatų. Blizgius, apkrovą išlaikančius senų dažų
sluoksnius, prieš glaistant, pašiurkštinti.

Tinkami pagrindai

Skiedinio grupių tinkas PII ir PIII /mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1,  maž.
2N/mm2: tvirti, normaliai įgeriantys paviršiai dengiami be papildomo apdorojimo. Stipriai įgeriantys,
porėti, birūs paviršiai gruntuojami CapaSol RapidGrund arba CapaSol Konzentrat.

PIV skiedinio grupės gipso tinkas/ gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279,  maž. 2N/
mm2: pagrindas nugruntuojamas HaftGrund EG. Blizgus gipsinio tinko sluoksnis nušlifuojamas ir,
nuvalius dulkes, gruntuojamas Dupa-Putzfestiger.

Gipsinės konstrukcinės plokštės: įgeriančios plokštės gruntuojamos tinkamai atskiestu CapaSol
RapidGrund arba CapaSol Konzentrat. Labai tankios, lygios plokštės gruntuojamos sukibtį
gerinančiu HaftGrund EG.

Gipsinės  ir gipskartonio plokštės: nušlifuojami aštrūs kraštai. Minkštos gipsinio glaisto vietos
sutvirtinamos Dupa Putzfestiger. Plokštės su vandenyje tirpiais, blunkančiais intarpais gruntuojamos
Caparol AquaSperrgrund.

Betonas: pašalinami rišiklio likučiai, taip pat tepantis, birus sluoksnis.

Akytasis betonas: gruntuojamas vandeniu atskiestu Capaplex (skiedimo santykis 1:3).

Silikatinių plytų mūras: dengiamas be papildomo apdorojimo.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai: matiniai, silpnai įgeriantys pagrindai gali būti dengiami iš karto.
Blizgūs ir emale padengti paviršiai pašiurkštinami ir gruntuojami HaftGrund EG.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai: visiškai pašalinami emalinių ir dispersinių dažų arba sintetinės
dervos tinko sluoksniai, nuvalomos dulkės. Pagrindas gruntuojamas atsižvelgiant į jo įgeriamumo
savybes.

Klijinių dažų sluoksniai: nuplaunami iki grunto. Gruntuojami Dupa-Putzfestiger.

Sienų tapetai: visiškai pašalinami, klijų ir makulatūros likučiai nuplaunami. Gruntuojama Dupa-
Putzfestiger.

Pelėsių apnašomis aptekę paviršiai: pelėsių apnašos nuvalomos šlapiu būdu. Paviršiai nuplaunami
Capatox arba FungiGrund ir paliekami gerai išdžiūti.

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių ir riebalų dėmėmis: nikotino, suodžių ir riebalų dėmes
nuplauti vandeniu su riebalus skaidančiais buitiniais valikliais ir palikti gerai išdžiūti. Vandens dėmes
nuvalyti sausu šepečiu. Nuglaistytas paviršius su prasimušančiomis dėmėmis padengiamas Caparol
AquaSperrgrund.

Išdaužos, siūlės, įtrūkiai: nuglaistomi su Füllspachtel P. 

Nuorodos Q2/Q3 glaistymas / ploni gipso sluoksniai < 0,5mm
Q2/Q3 kokybės lygio glaistomiems paviršiams, kai naudojamas gipsinis, rišamasis glaistas,
rekomenduojamas skaidrus gruntas vandens pagrindu. Žr. Maler&Lackierer atmeną Nr. 2 -9/2020
„Haftfestigkeitsstörungen von Beschichtungen auf verspachtelten Gips(karton)platten" (Dangų
sukibimo su nuglaistytomis gipso (kartono) plokštėmis problemos). Kaip alternatyva gipso pagrindu
pagamintam Q3 glaistui, gali būti naudojamas pastos konsistencijos glaistas.

Pagrindo paruošimas

Tinkami purkštuvai:
Ratio-Spachtel glaistas dengiamas tiesiai iš konteinerio tinkavimo mašinomis ir galingais beoriais
purkštuvais. Produkto tiekimo nuotolis priklauso nuo beorių purkštuvų galingumo (teirautis aparato
gamintojo).
Beorio purškimo pistoletuose pašalinti filtrus.
Glaisto masei purkšti naudoti gamintojo rekomenduojamus didelio pratakumo purškimo pistoletus.
Priklausomai nuo beorio purkštuvo galingumo, esant žemesnei kaip +10 °C temperatūrai, dėl
nedidelių glaisto klampumo pokyčių gali strigti tiekimas, todėl dengiant tokiais prietaisais, būtina
užtikrinti, kad medžiagos temperatūra būtų ne žemesnė nei +10 °C.

Dengimo būdas
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Darbo eiga:

Purškimo aparatą prijungti prie konteinerio mūsų tiekiamu prijungties čiaupu ir atitinkama jungties
žarna. Visą paviršių gerai įsotinant apipurkšti neskiestu Ratio-Spachtel glaistu ir nedelsiant išlyginti
specialia plienine glaistykle.

Purškimas:
Dengimas yra efektyvus ir ekonomiškas, ypač kai pagrindų dengimui naudojama aukštos kokybės
sienų ir lubų paviršių purškimo įranga.

Darbo eiga:
Visą paviršių gerai įsotinant apipurkšti neskiestu glaistu ir nedelsiant išlyginti specialia plienine
glaistykle. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis gali būti šlifuojamas. Su šlifavimo tinkleliais, pavyzdžiui, „Abranet
" iš „Mirka" arba „GranatNet" iš „Festool", kurių grūdėtumas yra 120, užtikrinamas efektyvesnis darbas.

Tinkama purškimo įranga:
Glaistas dengiamas tinkavimo mašinomis ir galingais beoriais purkštuvais. Glaisto masei purkšti turėtų
būti naudojami atitinkamo gamintojo rekomenduojami beoriai purškimo pistoletai. Šie pistoletai
pasižymi didesniu pratakumu ir palengvina glaistymo procesą. Glaistą kibiruose rekomenduojama
maišyti maišykle.

Aukšto slėgio beoris purškimas

Purškimo slėgis 150 - 180 bar

Purškimo kampas 40° - 50°

Purkštukų dydis coliais 0,035" - 0,043"

Pistoleto filtras in MW pašalinti

Taškymo metodas beoriais purkštuvais*

Purkštukų dydis coliais 4mm

Purškimo slėgis 50 bar

Papildoma oro pagalba taip

Tinko purškimo įranga

Purkštukų dydis coliais 4 - 10mm

Darbinis slėgis priklauso nuo įrenginio tipo

Tiekimo sparta >6 l/min

Papildoma oro pagalba taip

*Reikalinga įrenginiui priklausanti galvutė

Dengimas taškymo metodu beoriais purkštuvais:
iš vienkartinio konteinerio galingais purškimo aparatais  plonasluoksniu tinkavimo metodu efektyviai ir
ekonomiškai dengiami ir aptaškomi betoninių konstrukcijų, lygaus monolitinio betono, akytojo betono,
gipso ir gipskartonio plokščių sienų bei lubų paviršiai.

Darbo eiga:
Purškimo aparatą prijungti prie konteinerio mūsų tiekiamu prijungties čiaupu ir atitinkama jungties
žarna. Visą paviršių gerai įsotinant apipurkšti neskiestu glaistu ir nedelsiant išlyginti specialia plienine
glaistykle.

Išdžiūvęs glaisto sluoksnis sudrėkinamas ir užtrinamas veltiniu arba šlifuojamas sausas. Gerai
išdžiūvę lygiai nuglaistyti paviršiai gali būti aptaškomi  smulkesnės ar stambesnės faktūros Ratio-
Spachtel.
Faktūra priklauso nuo atskiedimo laipsnio ir naudojamo purkštuko skersmens. Dengti aptaškymo būdu
galima lubas, kurioms nereikės papildomo apdorojimo.
Pagrindus, kurių drėgmė dar nėra nusistovėjusi, padengus taškomuoju metodu gali būti pastebimos
šviesios ir tamsios vietos. Tokiu atveju iš pradžių rekomenduojama padengti išlyginamąjį  sluoksnį.

Meistrai ir našumas:

Purškimo komandą turi sudaryti 2-3 žmonės. 1 žmogus purkštuvu užpurškia medžiagą vienodo storio
sluoksniu, kiti 2 žmonės padengtą glaistą tolygiai paskirsto ir išlygina paviršių.

Ypatingi dengimo nurodymai, kaip lygiai nuglaistyti ir aptaškyti paviršių:

Kai patalpos didelės, prieš dengiant sienas, pirmiausia išlyginamos lubos. Kartu nupurškiama ir
išlyginama viršutinė sienų dalis iki nuo grindų pasiekiamo aukščio. Galiausiai užpurškiama ir
išlyginama apatinė sienų dalis.
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Jei dengiamos tik lubos, tada rekomenduojama pirmiausia nupurkšti pakraštį aplink perimetrą ir po to
nupurkšti visą paviršių. Visi išlyginti ir pradžiūvę kampai išlyginami drėgnu radiatorių teptuku. Glaistui
pradžiūvus, susidariusias pūsleles pašalinti dar kartą užtrinant/išlyginant paviršių, prireikus šį veiksmą
pakartoti. Esamus įtarpius nuglaistyti rankiniu būdu.

Prasimušusias rūdis, gerai išdžiūvus glaistui, pabaksnojant, izoliuoti antikoroziniu gruntu, pvz. 
AquaMulti Pimer, ir tuomet padengti dažais. 

Nuglaistyto paviršiaus dengimas dažais/ tinku:
Glaistu išlygintus, gerai išdžiūvusius paviršius galima dengti visais tinkamais Caparol dispersiniais ir
lateksiniais dažais arba Capacryl-Acryllacken emaliniais dažais.

Sluoksnių sandara

Prieš padengiant Sylitol® vidaus dažais ir tinku, paviršių rekomenduojama nugruntuoti atskiestais
CaparolHaftgrund EG, CapaSol Konzentrat arba CapaSol RapidGrund. Prieš dengiant vėlesnius
sluoksnius dispersiniu tinku, paviršių reikia gruntuoti Putzgrund 610.

Nuglaistyto paviršiaus dengimas stiklo pluošto, celiulioziniais poliesteriniais sienų tapetais:
Glaistu išlygintus, gerai išdžiūvusius paviršius galima dengti stiklo pluošto, celiulioziniais poliesteriniais
sienų tapetais. Prieš dengiant pagrindą reikia nugruntuoti Caparol-Haftgrund EG.

Nuglaistyto paviršiaus dengimas sienų apdailos dangomis, stipriai blokuojančiomis difuziją arba
išvis jos nepraleidžiančiomis:
Padengti paviršių Akkordspachtel KF. Būtina laikytis sienų dangos gamintojo techninių specifikacijų.

Purškiant sunaudojama apie 1500 g/m2/mm
Faktūriniam aptaškymui: apie 400 – 700  g/m2, priklausomai nuo  norimos faktūros

Sąnaudos

Žemiausia temperatūra dengiant ir džiūstant
Pagrindo ir aplinkos temperatūra +5 °C. Optimali medžiagos temperatūra dengiant > + 10°C.

Dengimo sąlygos

Priklausomai nuo statinio drėgmės, temperatūros ir sluoksnio storio, džiūsta apie 12 – 48 val.Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Ratio-Spachtel glaistas nėra tinkamas dengti pagrindus drėgnose patalpose.

Dėl gamyboje naudojamų natūralių užpildų, gali būti nedidelių produkto spalvos skirtumų. Jei
aptaškymo būdu padengtas sluoksnis nebus dažomas, rekomenduojama glaistyti ir aptaškyti tos
pačios partijos glaistu.

Nuorodos

Aptaškymo būdu padengtas sienas nudažius Caparol dispersiniais dažais, gaunamas daug didesnis,
dažnai labai reikalingas sienų atsparumas.
Naudojant tinkavimo mašinas, ypač naujus sraigtinius konvejerius ir žarnas, gali atsirasti išdilų. Laikytis
tinkavimo mašinų gamintojų nuorodų.

Ant tankių, mažai įgeriančių pagrindų gali atsirasti smulkių oro pūslelių. Jas po kurio laiko galima
pašalinti dar kartą užtrinant/užlyginant. Pakartotinio užtrynimo/užlyginimo laikas priklauso nuo
temperatūros ir oro drėgmės objekte. Jei po šio proceso vėl atsirado pūslių, vadinasi, užtrinta buvo per
anksti, reikia dar kartą užtrinti. Siekiant išvengti tokio efekto, reikia iš pradžių padengti gruntinių dažų
Caparol Haftgrund sluoksnį. 
Norint gauti lygų paviršių ant šiurkščių, faktūrinių pagrindų, būtina nuglaistyti papildomai.

Dengiant gipsinį glaistą, dėl ilgalaikio drėgmės poveikio paviršius gali išbrinkti, atsirasti pūslelių ir
atsisluoksniuoti. Todėl būtina pasirūpinti tinkama ventiliacija ir temperatūra, kad paviršius kuo greičiau
išdžiūtų. Laikytis techninės atmenos Nr. 2 „Gipsinių plokščių glaistymas” (gipso ir gipsinių plokščių
pramonės federacinė sąjunga). Jei reikia, pagrindą nugruontuoti Caparol Haftgrund.

Nuorodos

■ Ratio-Spachtel tinkuotų sluoksnių oro pralaidumas.
■ Reakcijos į ugnį klasifikacijos protokolas.
■ Emisijos bandymas AgBB Shema pagal DIN ISO 16000-9.

Ekspertizė

Gali sukelti odos alerginę reakciją. Kreipiantis į gydytoją, turėti produkto pakuotę arba etiketę. Laikyti
vaikams neprieinamose vietose. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Mūvėti
apsaugines pirštines/ dėvėti akių apsaugą. PATEKUS ANT ODOS kruopščiai nuplauti muilu vandeniu.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

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

Atliekų tvarkymas

Šiai produktų grupei nėra ES nustatyto ribinio kiekio. Šiame produkte yra iki 1 g/l LOJ.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

BSW20Giscode

Poliakrilato derva, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedai, konservantai.Sudėtinių medžiagų deklaracija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į „Caparol″ atstovus, kurie,
atsižvelgę į konkrečią situaciją, suteiks profesionalią konsultaciją.

Techninė konsultacija
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