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Capatect X-TRA 300
Mineralinis klijavimo ir armavimo mišinys, skirtas mechaninės
apkrovos veikiamiems fasadams
„Capatect” fasadų šiltinimo sistemos dalis

Produkto aprašymas

Atsparus smūgiams, mažai dulkantis klijavimo ir armavimo mišinys, skirtas „Capatect” fasadų šiltinimo
sistemoms. Sluoksnio storis nuo 3 mm (EPS) arba 4 mm (mineralinė vata) iki 8 mm.

Paskirtis

■ Sustiprintas karbono pluoštu
■ Labai atsparus smūgiams
■ Atsaprumas smūgiams nuo 12 džaulių, priklausomai nuo sistemos sudėties
■ Mažiau dulka (didesnė sveikatos apsauga pagal IGF (BG RCI) klasifikaciją, DIN EN 15051-3)
■ Labai pralaidus vandens garams
■ Atstumia vandenį
■ Lengvai dengiamas
■ Labai gerai priklijuoja 
■ Normalus tinko mišinys pagal DIN EN 998-1

Savybės

25 kg maišai, 800 kg vienkartiniai konteineriai
Prie vienkartinių konteinerių, kaip papildoma apsauga nuo atmosferos veiksnių, tiekiamas apsauginis
gaubtas (Mat.-Nr. 807534)

Pakuotė/indų talpa

Natūraliai baltaSpalvos

Vėsiai, sausai bet ne šaltyje
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių 
Nepraimtose gamintojo pakuotėse galioja apie12 mėn.

Laikymas

■ Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2 O: µ ≤ 25 pagal DIN EN 998-1
■ Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sd H 2 O: s d < 0,1 m pagal DIN EN ISO 7783
■ Gniuždomasis stiprumas: CS III klasė pagal DIN EN 998-1
■ Kietojo skiedinio tūrinis svoris: apie 1,3 kg/dm3  pagal DIN EN 998-1
■ Sukimbamasis stiprumas: ≥ 0,5 N/mm² pagal DIN EN 998-1
■ Gaisrinė laikysena: A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1
■ Rišiklis:Rišiklis Mineralinis rišiklis pagal 

DIN EN 197-1 sintetinės dervos
dispersijos milteliai

■ Kapiliarinė vandens sugertis: W0 klasė pagal DIN EN 998-1
■ Vandens pralaidumas w reikšmė:Vandens
pralaidumas w reikšmė

w ≤ 0,1 kg/(m²√h) pagal DIN EN 1062
W 3  (žema) pagal DIN EN 1062

Techniniai duomenys

300Produkto numeris
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Dulkėtumas:
Mažai dulkantis (SA) pagal DIN EN 15051-3

(Dulkėtumo klasifikavimas pateikiamas žemiau, lentelėje)

Nuorodos

Klasė Įkvepiamų dulkių dalis
(S E ), wI,B; mg * kg-1

Į plaučių alveoles
patenkančių dulkių dalis

(S A ), wR,B; mg * kg-1

nedulkantis < 1.000 < 20

mažai dulkantis nuo 1.000 iki 4.000 nuo 20 iki 70

dulkantis > 4.000 iki 15.000 > 70 iki 300

stipriai dulkantis > 15.000 > 300

Dengimas

Mūro, betono ar tvirti senų dažų paviršiai turi būti švarūs, sausi ir išlaikantys apkrovą. Reikia nuvalyti
nešvarumus, sukibtį mažinančias medžiagas (pvz., alyvos plėvelę), taip pat skiedinio perteklių.
Pažeistus, atsilupinėjusius dažų sluoksnius ir atšokusį faktūrinį tinką, kiek įmanoma, visiškai pašalinti.
Atšokusį tinką, tinko tuštumėles reikia pašalinti (nudaužyti) ir iš naujo gerai nutinkuoti sulig paviršiumi.
Stipriai įgeriančius, birius arba dulkančius paviršius reikia gerai nuvalyti iki tvirto pagrindo ir nugruntuoti
gruntu „Sylitol-Konzentrat 111“. Prieš dirbant apdengti palanges, pritvirtinimus.

Pagrindo paruošimas

„Capatect X-TRA 300” dengiamas visomis įprastinėmis nepertraukiamo veikimo maišyklėmis,
tiekiamaisiais siurbliais ir tinkavimo mašinomis, taip pat rankiniu būdu: galingu, lėtaeigiu maišytuvu,
įpylus švaraus, šalto vandens, maišyti, kol masė pasidaro vienalytė, be gumulų. Apie 2 min. palikti
bręsti ir dar kartą trumpai permaišyti. Jei reikia, konsistencija po brandinimo pakoreguojama
įpilant šiek tiek vandens. Vandens sąnaudos apie 9 – 10 l vienam maišui (25 kg). Jau sukietėjusios
masės jokiu būdu neskiesti vandeniu.

Medžiagos paruošimas

Plokščių klijavimas:
apie 4,0 - 5,0 kg/m²
Armavimo sluoksnis:
milimetro storio sluoksniui - 1,3 kg/m². Atitinka maždaug 5,2 kg/m², kai sluoksnio storis 4 mm.
Pateikti duomenys yra apytikriai, reikia atsižvelgti į  objekto ir dengimo sąlygotus nuokrypius.

Sąnaudos

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė
kaip +30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant
rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant
aukštai ir žemai temperatūrai“.

Dengimo sąlygos

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, armavimo sluoksnio paviršius išdžiūsta
per 24 val. Pilno išdžiūvimo laikas priklauso nuo sluoksnio storio: 1 mm storio sluoksniui išdžiūti
prireikia 1 dienos „Capatect X-TRA 300“ džiūsta veikiamas hidratacijos ir keičiantis fizikinėms
savybėms, t. y. garuojant užmaišymo vandeniui. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai tvyro didelė oro
drėgmė, džiūsta ilgiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti darbo įrankiai iškart plaunami vandeniu.Įrankių plovimas
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„Capatect X-TRA 300” dengiamas įprastinėmis tinkavimo mašinomis:
1) betono maišykle „InoMIX F 21“ su „Inotec“ tiekiamuoju siurbliu „InoBEAM F 21”(400 V)
2) betono maišykle „M-Tec D 10“ su standartiniu dozavimo arba maišymo velenu ir
tiekiamuoju siurbliu „M-Tec P 25” (400 V) su sraigtine dalimi, našumas 1/1.
3) maišymo siurbliu, pvz.: InoCOMB M4G, PUTZKNECHT S48.3 arba PFT G4 ( ½ našumas).

Svarbūs duomenys
Būtina laikytis mašinos gamintojų nuorodų!

Srovės jungimas
Siurblys, maišymo velenas: 400 V trifazė srovė/ 32 A (srovės skirstytuvas su FI apsauginiu jungikliu).
Maišyklė: 400 V trifazė srovė/16 A (srovės skirstytuvas su FI apsauginiu jungikliu).
Vandens prijungimas
Žarna 3/4” su GEKA, dirbančiai mašinai vandens slėgis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 bar.
Tiekimo žarnos
Įvadinė žarna, viduje Ø 35 mm, po 13,3 m;
galinė žarna, viduje Ø 25 mm, 10,0 m. Maksimalus tiekimo nuotolis apie 50 m (galima padaryti
optimalų, priklausomai nuo objekto ir temperatūros).
Purkštuvas
Purkštukas 8-12 mm.
Tiekiamąsias žarnas, prieš pradedant naudoti, išskalauti kalkiniu šlamu arba kleisteriu!
Pertraukėlių metu nepalikti tiekiamosios žarnos saulėje, pakuotę su medžiaga apdengti, pvz., folija,
pistoletą ir purkštuką laikyti vandenyje. Galima daryti darbo pertraukas ne ilgesnes nei 30 min., jei
pertrauka bus ilgesnė, medžiaga žarnoje gali sukietėti.
Esant atvirai sistemai (maišyklė + tiekiamasis siurblys), prieš pertrauką iš tiekiamojo siurblio pašalinti
medžiagą, kad vėl įjungus nesusidarytų medžiagos tunelis. Jei to nesilaikoma, prieš įjungiant mašiną
(esant išjungtai mašinai) padaryti medžiagą tinkamą dengti.
Išsamesnė informacija, žr. „Purškimo technologijos vadovas“. 

Mašinų įrangos pavyzdys

Izoliacinių plokščių klijavimas:
Klijuojama rumbų ir taškų metodu (ant galinės plokštės pusės aplink perimetrą - apie 5 cm juosta,
plokštės viduryje 3-6 delno dydžio gumulai). Užkrečiamo klijavimo mišinio kiekis,  taip pat sluoksnio
storis priklauso nuo paviršiaus.  Turi būti užtikrinta ≥ 40 % klijų kontaktinio ploto ant plokštės
paviršiaus.  
Klijavimo per visą paviršių technika (taikoma, tik tais atvejais, kai pagrindas lygus arba naudojamos
tam tinkamos izoliacinės plokštės): klijavimo masė mašina užpurškiama iki 8 mm storio sluoksniu ant
pagrindo. Prieš klojant izoliacines plokštes, klijavimo skiedinį prabraukti dantytąja trintuve (dantų plotis
ir aukštis parenkamas atsižvelgiant į pagrindo savybes). Izoliacines plokštes įspausti į šviežią klijavimo
skiedinio sluoksnį, švelniai pajudinat į šonus prispausti. Kad nesusidarytų plėvelė, padengti tik tokį
klijavimo paviršių, kiek bus iš karto klojama plokščių.
Termoizoliacines plokštes klijuoti prispaudžiant perrišos būdu iš apačios į viršų ir gerai dar
kartą paspausti. Į plokščių sandūras turi nepatekti klijų.
Dengti  reikia pagal vedlinę ir svambalą.

Armavimo sluoksnis:
Nelygumus polistireninio putplasčio plokščių sandūrose nušlifuoti, pašalinti dulkes.
Prieš armuojant mineralinės vatos plokštes, rekomenduojama jas nuglaistyti, kad paviršius būtų lygus.
Užarmavus langų ertmių vidinius kampus ir kitas briaunas bei vertikaliai sustiprinus fasado angų
kampus,  ant termoizoliacinių plokščių armavimo tinklelio pločio juostomis dengiamas armavimo
skiedinys,  į jį įspaudžiamas stiklo pluošto armavimo tinklelis "Capatect-Gewebe 650/110" su
mažiausiai 10 cm užlaidomis. Visą plotą nuglaistyti  armavimo skiediniu "šlapias į šlapią" metodu,
užgriebiant už ką tik padengto dar šlapio ploto, visas armavimo tinklelio paviršius turi būti uždengtas. 
Bendras sluoksnio storis turi būti 3 mm (EPS) - 4 mm (MV).
Didžiausias sluoksnio storis - 8 mm. Kai armavimo sluoksnio storis iki 4 mm, stiklo pluošo armavimo
tinklelis įterpiamas į sluoksnio vidurį, o kai sluoksnio storis daugiau nei 4 mm, tinklelis įterpiamas
viršutinėje armavimo sluoksnio dalyje.
Pastato briaunos 
Naudojant „Capatect-Eckschutzschienen“, tinklelį prie briaunų kloti taip pat su 10 cm užlaida.
Naudojant „Capatect-Gewebe-Eckschutz“ profilį tinklelio juostas kloti iki briaunos.
Viršutinis tinkas:
Prieš dengiant viršutinį tinko sluoksnį, atsižvelgiant į oro sąlygas, įgertį ir naudojamą viršutinį
tinką, nugruntuoti „ Putzgrund 610”.

Dengimas

Nuorodos

Džiūstant pastolius nuo lietaus apdengti statybiniu tinkleliu. Naudojant ir dengiant, laikytis DIN
18550-1, taip pat DIN 18350, C dalies nuorodų. Laikytis konteinerių ir silosų naudojimo instrukcijų.

Įvadas

Dirgina odą. Sukelia sunkius akių pažeidimus. Gali dirginti kvėpavimo takus. 
Saugoti vaikams neprieinamose vietose. Neįkvėpti dulkių ir dulksnos. Naudoti tik išorėje arba gerai
vėdinamose patalpose.
Mūvėti atitinkamas apsaugines pirštines ir užsidėti akinius. PATEKUS Į AKIS keletą minučių kruopščiai
plauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius (jei jie yra). Toliau plauti akis.  Nedelsiant
skambinti į APSUNUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ gydytojui. Laikyti užrakintoje
patalpoje.
Sudėtyje yra cemento.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)
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Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip
mišrias statybos ir griovimo atliekas. EAK 170904.

Atliekų tvarkymas

ZP1 cemento turintys produktai, mažas chromo kiekis.Giscode

Žiūrėti saugos duomenų lapą.Išsamesni duomenys

Nuorodos dėl eksploatacinių savybių deklaracijos/ CE ženklinimo:
Ženklinimas CE ženklu pagal EN 998-1 ar EN 15824  nurodomas ant pakuotės arba duomenų lape,
kurį galite rasti internetiniame puslapyje  www.caparol.de.

CE ženklinimas

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

Klientų aptarnavimo centras
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