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Matador® Feinputz
Drėgmę reguliuojantis smulkus tinkas, silikato pagrindu

Produkto aprašymas

Paruoštas dengti smulkusis tinkas, skirtas sukurti gerai įgeriančius vidaus paviršius. Akumuliuojant
vandens molekules iš patalpos oro ir dėl natūralaus tinko šarmingumo, sumažėja pelėsinių grybų
apnašų ant paviršiaus rizika. „Matador®Feinputz" palaiko pastovų malonų kambario mikroklimatą.
Tinkas gali būti naudojamas ir kaip užpildantis glaistas sienoms ir luboms lyginti patalpose, kurioms
keliami aukštesni higienos reikalavimai: vaikų darželiuose, poilsio, gyvenamosiose patalpose. Ypač
tinka patalpoms, kurias veikia didesnė drėgmė. Kaip smulkusis tinkas naudojamas montuojant vidinio
šiltinimo sistemas „Capatect IDS Aktiv" ir „Capatect IDS Mineral".

Paskirtis

■ labai gerai įgeriantis, difuziškas
■ paruoštas dengimui
■ be konservantų
■ labai gerai užpildo
■ lengvai šlifuojamas
■ gaunami lygūs paviršiai
■ tinka daugeliui pagrindų
■ minimalizuotas lakiųjų organinių junginių kiekis, be tirpiklių

Savybės

Skystasis stiklas su organiniais priedais pagal DIN 18363 , sk. 2.4.1Pagrindinė medžiaga

20 kg plastikiniai kibiraiPakuotė/indų talpa

Natūraliai baltasSpalvos

MatinisBlizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltaiLaikymas

■ Tankis: 1,3 g/cm³Techniniai duomenys

„Matador® Feinputz” nenaudojamas baigiamajam sluoksniui, todėl šiuo tinku padengtas paviršius turi
būti nudažomas to paties tipo dažais.
Tinkami produktai:
„Sylitol® Bio-Innenfarbe”, „Sylitol ®  Natura”, „Sylitol® LithoSil”, „Sylitol® Minera”, „Sylitol® Compact”,
„Histolith® Bio-Innensilikat”, „Histolith® Raumquarz”.

Lazūrinių dažų technikoms „Sylitol® Minera” gali būti naudojami kartu su „Histolith® Antik-Lasur”
dažyve.

Papildomi produktai

1 vidus 2 vidus  3 vidus 1 išorė 2 išorė

 +   +  – – –

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

Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis
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Dengimas

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3
pastr. nuorodų.

Tinkami pagrindai

Skiedinio grupių tinkas PIc, PII u ir PIII /mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN
998-1 - ne mažiau kaip  1N/mm2 :
Tvirti, normaliai įgeriantys paviršiai dengiami be papildomo apdorojimo. Stipriai įgeriantys, porėti,
birūs paviršiai  gruntuojami „Sylitol®Konzentrat 111”, atskiedus vandeniu santykiu 2:1. 

PIV skiedinio grupės gipso tinkas/ gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279 -  ne mažiau kaip 
2N/mm2 :
Tvirtas, normaliai įgeriantis tinkas dengiams be papildomo apdorojimo. Nuo nugludintų ir stipriai
įgeriančių paviršių nuvalomos dulkės, paviršiai nugruntuojami „OptiGrund” arba „CapaSol”.  Labai
blizgūs gipsinio tinko paviršiai nušlifuojami ir, nuvalius dulkes, gruntuojami „Caparol-Tiefgrund TB”. 

Gipskartonio plokštės:
Plokščių sandūrų siūles užpildyti tinkamu glaistu (Q2 lygio). Nugruntuoti „Putzgrund 610”. Plokštės su
vandenyje tirpiais, blunkančiomis/dažančiomis dalelėmis gruntuojamos „Caparol-Filtergrund grob”
(Laikytis BFS atmenos Nr. 12).

Gipsinės konstrukcinės plokštės:
Gruntuojamos „Putzgrund 610”.

Betonas:
Pašalinami rišiklio likučiai, taip pat tepantis, birus sluoksnis. Lygūs, tankūs paviršiai gruntuojami 
„Putzgrund 610”.

Porėtasis betonas:
Gruntuojamas „Capaplex", atskiedus vandeniu santykiu 1 : 3.

Silikatinių plytų mūras:
Be papildomo apdorojimo.

Apkrovą išlaikantys kalkiniai, cementiniai arba silikatinių dažų sluoksniai:
Stipriai įgeriantys paviršiai gruntuojami  „Sylitol®Konzentrat 111”, atskiedus vandeniu santykiu 2:1.

Apkrovą išlaikantys dispersinių dažų ir sintetinės dervos tinko sluoksniai:
Matiniai, silpnai įgeriantys sluoksniai  dengiami iškart. Blizgūs lateksinių dažų paviršiai pašiurkštinami.
Gruntuojami „Putzgrund 610”.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:
Visiškai pašalinami apkrovos neišlaikantys emalinių ir dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko
sluoksniai. Silpnai įgeriantys, lygūs paviršiai gruntuojami „Putzgrund 610”. Stambiai porėti, birūs ar
įgeriantys paviršiai gruntuojami „OptiGrund” arba „CapaSol”. Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų
sluoksnius visiškai pašalinti mechaniškai, nuvalyti dulkes, gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB”.

Klijinių dažų sluoksniai:
Nuplaunami visiškai. Gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB".

Tapetai:
Visiškai pašalinami, nuvalomi klijų, makulatūros likučiai. Gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB".

Pelėsių apnikti paviršiai: 
Pelėsių apnašos pašalinamos šlapiuoju būdu. Paviršiai nuplaunami „Capatox” ir paliekami gerai
išdžiūti. Gruntuojama priklausomai nuo pagrindo rūšies ir savybių. Dengiant laikytis šalyje galiojančių
teisės aktų (pvz. biocidinių produktų, pavojingų medžiagų direktyvos).

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis:
Nikotino nešvarumai, suodžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu su buitinėmis riebalų valymo
priemonėmis, paviršiai paliekami gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės nuvalomos šepečiu.
Gruntuojama izoliuojančiu gruntu „Caparol-Filtergrund grob".

Pagrindo paruošimas

Dengiama rankiniu būdu arba purškiant atitinkamais purkštuvais.Dengimo būdas

Dengimas rankiniu būdu:
„Matador® Feinputz" prieš naudojimą gerai išmaišyti, dengti nerūdijančio plieno mentele. Iškart po to 
paviršių išlyginti mentele arba plačia plienine glaistykle. Jei reikia, išdžiūvusį paviršių nušlifuoti.



Techninė informacija 211

Dengimas purškimo būdu:
Neskiestą „Matador® Feinputz" purkšti per visą paviršių, gerai įsotinant ir tuoj pat išlyginti plačia
plienine glaistykle. Jei reikia, išdžiūvusį paviršių nušlifuoti. Norint užtikrinti optimalų padengimą,
dengimo metu medžiagos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip  +10 °C.

Stiklo pluošto audinio dengimas:
Naudojant „AkkordVlies G45 SP" stiklo pluošto audinį: 2-3 audinio pločio plotą gerai įsotinant padengti
„Matador® Feinputz" tinku ir "prašukuoti" nerūdijančio plieno dantytąja mente (4x6x4 mm).  Pakloti
stiklo pluošto audinį (tapetus) ir tolygiai  prispausti nerūdijančio plieno glaistykle, audinio
pakraščio, ties kuriuo bus klojama nauja audinio juosta, (apie 5 cm pločio) neprispausti. Kitą audinio
juostą kloti su 5 cm užlaida ir glaistykle prispausti iki siūlės. Ties siūle rėžtuku (arba peiliu fiksuojama
geležte) padaryti dvigubos siūlės pjūvį ir prispausti. Ištryškusį glaistą nušluostyti drėgna
šluoste. Siūles, kurios iškyla virš paviršiaus, prieš dengiant kita medžiaga, pašlifuoti.

Viršutinis sluoksnis:
Išdžiūvusį paviršių padengti  tinkamais dažais. Didelius plotus dengti greitai, užgriebiant už dar drėgno
ploto "šlapias į šlapią" metodu.

Sluoksnių sandara

Apie 1,3 kg/m2/mm storio sluoksniuiSąnaudos

Temperatūra dengiant ir džiūstant:
pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8°C

Dengimo sąlygos

Priklausomai nuo statinio drėgmės, temperatūros ir sluoksnio storio, išdžiūsta maždaug per 12-48 val.Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Dėl natūralios gebos įgerti dengiant „Matador® Feinputz“ ant didelių paviršių nepalankiomis
apšvietimo sąlygomis gali išryškėti volelio žymės. Dengiant "šlapias ant šlapio" metodu, užgriebiant už
dar drėgno ploto, šią riziką galima minimalizuoti. Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB”, patalpose gali
atsirasti tirpikliams būdingas kvapas, todėl būtina gerai vėdinti patalpas. Patalpose, kurioms keliami
dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger” be aromatinių junginių.

Ant tankių, blogai įgeriančių pagrindų gali atsirasti oro pūslelių, kurios pašalinamos po kažkiek laiko
dar kartą perglaistant. Laikas, kada glaistyti, priklauso nuo temperatūros ir oro drėgmės objekte.
Jei perglaisčius vėl atsiranda pūslelių, vadinasi, buvo tai padaryta per anksti. Tada reikia dar kartą
perglaistyti.

Kai iš šiurkščių, faktūrinių pagrindų norima gauti lygius paviršius, būtina dar kartą nuglaistyti.
Dengiant gipsiniais glaistais nuglaistytus paviršius, dėl ilgai išliekančios drėgmės poveikio, jie gali
išbrinkti, susidaryti pūslių ir atsisluoksniuoti. Todėl būtina pasirūpinti, kad paviršius greitai išdžiūtų. Tam
reikalingas pakankamas vėdinimas ir temperatūra. Laikytis techninės informacijos Nr. 2 „Gipso
plokščių glaistymas“ nuorodų.

Apdengimo priemonės
Aplinkinius paviršius reikia kruopščiai apdengti, ypač stiklo, keramikos, lakuotus paviršius, klinkerį,
natūralų akmenį, metalą, natūralią ar dažyvėmis padengtą medieną. Dažų tiškalus nedelsiant nuplauti
švariu vandeniu.

Nuorodos

Nuorodos

Laikyti vaikams neprieinamose vietose. Darbo ir džiūvimo met pasirūpinti geru patalpų vėdinimu.
Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis, ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplauti
vandeniu.  Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę. Įrankius po
darbo iškart nuplauti muilu ir vandeniu. Produktas stipriai šarminis, todėl reikia saugoti odą ir akis nuo
tiškalų. Aplink dažomus paviršius reikia kruopščiai apdengti. Tiškalus nuo stiklo, keramikos, lakuotų
paviršių, natūralaus akmens, metalo nedelsiant nuplauti. Išsamesnė informacija - saugos duomenų
lape.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai atiduodami į senų dažų,
lako surinkimo punktus, sausi likučiai sutvarkomi kaip statybų, griovimo arba buitinės atliekos.

Atliekų tvarkymas

Šiame gaminyje yra ne daugiau kaip 1 g/l (LOJ).ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-SK01Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Poliakrilato derva, skystasis stiklas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedaiSudėtinių 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 konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Techninė konsultacija

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

Klientų aptarnavimo centras
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