
Techninė informacija KL/SISI

Capatect SISI Fassadenputz
Hibridinis silikatinis-silikoninis tinkas

Produkto aprašymas

Paruoštas naudoti, dekoratyvinis, naujos kartos silikatinis-silikoninis tinkas. Naudojamas sudėtinėse
šiltinimo sistemose „Capatect Classic A” su mineraline vata ir „Capatect Classic B” su polistirenu.

Netinka dengti medinių paviršių ar paviršių su prasimušusiomis druskomis.

Paskirtis

■ Puikiai sukimba su pagrindu
■ Labai hidrofobiškas
■ Stabilus, atsparus blukimui
■ Ekologiškas, silpno kvapo
■ Atsparus didelėms mechaninėms apkrovoms
■ Atitinka pastatų LEED / BREEAM vertinimo ir sertifikavimo reikalavimus 

Savybės

Techniniai duomenys:
- Sukibimas su pagrindu ≥ 0,5 MPa
- Vandens įgertis < 0,15 kg/(m2xh0,5)
- Reakcija į ugnį - klasė A2-s1,d0
- Tankis: 1,85 g/cm3

- Gaisrinė klasifikacija „Capatect Classic B” sistemoje - ugnis neplinta
- Gaisrinė klasifikacija „Capatect Classic A” sistemoje- A2-s1, d0

25 kg kibiraiPakuotė/indų talpa

Spalvinamas automatinėmis tonavimo mašinomis „ColorExpress”. Skaidrus produktas, prieš
naudojimą reikia tonuoti. 
Dėmesio: šiltinimo sistemoms netinka atspalviai, kurių šviesio dydis < 20.

Produkte yra natūralių priedų, dėl to atspalviai gali šiek tiek skirtis. Tai nelaikoma produkto trūkumu.
Šalia esančius pagrindus būtina dengti tos pačios serijos tinku. Jei naudojami skritingų serijų
produktai, kad nesiskirtų atspalvis, visą reikiamą tonuoto tinko kiekį reikia permaišyti tarpusavyje. 

Spalvos

MatinisBlizgesio laipsnis

Laikyti sausai ir vėsiai, aukštesnėje nei 0° C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Gamykliškai uždaryta pakuotė galioja 24 mėnesius nuo
pagaminimo datos.

Laikymas
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Gaminio Nr. Faktūra Grūdelių dydis
(mm)

Sąnaudos
(kg/m2 ) 

Capatect SISI Fassadenputz K10 draskyta- „samanėlė" 1,0 1,8

Capatect SISI Fassadenputz K15 draskyta- „samanėlė" 1,5 2,3

Capatect SISI Fassadenputz K20 draskyta- „samanėlė" 2,0 2,8

Capatect SISI Fassadenputz K30 draskyta- „samanėlė" 3,0 3,7

Produkto numeris

Sąnaudos pateiktos be krėtimo ir suslūgimo nuostolių. Apskaičiuojant reikia atsižvelgti į objekto arba
dengimo sąlygotus netikslumus.

Dengimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibimą mažinančių dalelių.
Jei paviršius prieš tai buvo padengtas klijavimo ir armavimo mišiniu „Capatect Klebe- und
Spachtelmasse 190” ar kitais mineraliniais mišiniais, jį būtina nugruntuoti sukibtį gerinančiu gruntu
„Capatect Putzgrund 610”.
Visiškai, iki tvirto pagrindo, pašalinami apkrovos neišlaikantys emalės, dispersinių dažų arba sintetinės
dervos tinko sluoksniai.

Pelėsinių grybų, samanų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai nuvalomi slėginėmis vandens srovėmis,
laikantis  šalyje galiojančių teisės normų. Nuplaunama „Capatox“ ir paliekama gerai išdžiūti.

Pagrindo paruošimas

Pramoniniais teršalais arba suodžiais užteršti paviršiai nuplaunami slėginėmis vandens
srovėmis, naudojant specialias valymo priemones, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. 

Medžiaga kruopščiai išmaišoma lėtaeigiu maišytuvu. Jei reikia, konsistenciją galimą pakoreguoti
skiedžiant vandeniu: dengiant rankiniu būdu iki 1% vandens, purškiant - iki 2% vandens.

Medžiagos paruošimas

Tinkas dengiamas plienine mente per visą paviršių ir išlyginamas iki grūdelio storio sluoksnio. Nuo
pasirinkto įrankio priklauso paviršiaus faktūra, todėl visą plotą reikia dengti tuo pačiu įrankiu. Purškiant
purkštuką rinktis, atitinkamai grūdelių dydžiui. Darbinis slėgis turi būti 0,3 – 0,4 MPa (3 – 4 bar).
Purškiant labai svarbu atidžiai sekti, kad medžiaga būtų padengta tolygiai ir kad ties pastoliais nebūtų
persiklojimų. 
Kadangi produkto gamybai naudojami natūralūs užpildai ir granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių
skirtumų. Todėl greta esantiems paviršiams naudokite tos pačios serijos produktus. Jei naudojate
skirtingų serijų produktus, kad atspalvis būtų vienodas, prieš dengiant permaišykite tarpusavyje
visą tinką.

„Capatect SISI Fassadenputz” tinkas netinka dengti horizontalius paviršius, kuriuos veikia vandens
apkrovos.

Dengimo būdas

Gruntiniam arba tarpiniam sluoksniui naudoti „Capatect Putzgrund 610“, nuspalvintą tuo pačiu
atspalviu kaip galutinis tinkas Capatect SISI Fassadenputz.  

Sluoksnių sandara

Tinkuoti "šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto. Negalima dengti tiesioginių saulės
spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui. Dengimo
ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip
+30°C. Ką tik padengtą paviršių saugoti nuo kritulių.
Esant palankioms oro sąlygoms, tinko sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val. Visiškai išdžiūsta,
išlaiko apkrovą ir gali būti dengiamas po 2 - 3 dienų.
Kai temperatūra žemesnė ir santykinis drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Dengimo sąlygos

Panaudoti įrankiai iš karto plaunami vandeniu.Įrankių plovimas
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Nuorodos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Sudėtyje yra metilizotiazolinono. Gali sukelti alerginę reakciją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Neišpilti į kanalizaciją, saugoti,
kad nepatektų į aplinką. Laikytis gamintojo instrukcijų, saugos duomenų lapų nuorodų. Prieš pradedant
darbą reikia uždengti aplink esančius paviršius.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų
dažų/lako likučiai, sudžiūvę likučiai – kaip statybos, griovimo atliekos.

Atliekų tvarkymas

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

Klientų aptarnavimo centras
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