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Capatect Klebe- und
Spachtelmasse 190
Pagerintas mineralinis klijavimo, armavimo ir glaistymo mišinys,
skirtas naudoti sudėtinėse fasadų šiltinimo sistemose Capatect

Produkto aprašymas

Mineralinis mišinys termoizoliacinėms plokštėms klijuoti ir armuoti. Dengiamas 3-4 mm sluoksniu.Paskirtis

■ Normalus tinko mišinys pagal DIN EN 998-1
■ Labai gerai sukimba su beveik visais pagrindais
■ Hidrofobiškas (atstumia vandenį)
■ Labai gerai praleidžia vandens garus
■ Ilgas atvirasis periodas
■ Mineraliniai rišikliai su plastifikuojančiais priedais
■ Su hidrofobiškumą, elastingumą, sukibtį gerinančiais priedais

Savybės

25 kg maišasPakuotė/indų talpa

Šviesiai pilkaSpalvos

Sausoje ir vėsioje vietoje, bet ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Jei numatomos ilgos technologinės pertraukos (pvz., žiemos periodu), konteinerius visiškai ištuštinti.
Originaliose nepraimtose pakuotėse galioja 12 mėnesių.

Laikymas

■ Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O: µ ≤ 25 pagal DIN EN 1015-19
■ Gniuždomasis stiprumas: CS IV klasė pagal DIN EN 998-1
■ Kietojo skiedinio savybės: Kietojo skiedinio tankis apie 1,4 g/cm³ pagal DIN EN

1015-10
■ Sukimbamasis stiprumas: ≥ 0,3 N/mm pagal DIN EN 1015-12
■ Gaisrinė laikysena: A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1
■ Rišiklis:Rišiklis Mineraliniai rišikliai pagal DIN EN 197-1

Sintetinės dervos dispersijos milteliai
■ Kapiliarinė vandens sugertis:Kapiliarinė
vandens sugertis

w ≤ 0,2 kg/(m²*√min) pagal DIN EN 1015-18
W2 klasė (žema) pagal DIN EN 1015-18

■ Vandens garų pralaidumas sd reikšmė: ≤ 0,5 kg/m²*√h pagal ETAG 004

Techniniai duomenys

190Produkto numeris

Dengimas

Mūras, betonas, tvirti dažų sluoksniai.Tinkami pagrindai

Pagrindas turi būti švarus, sausas, išlaikantis apkrovą. Nuvalyti nešvarumus, sukibtį mažinančias
medžiagas (pvz., alyvos plėvelę), taip pat skiedinio šiurkštus.

Pagrindo paruošimas
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Pakenktus, atsisluoksniavusius dažų ir tinko sluoksnius reikia  pašalinti visiškai, kiek tai įmanoma.
Atšokusį tinką nudaužyti, o paviršių iš naujo nutinkuoti.
Stipriai įgeriančius, birius arba tepančius paviršius gerai nuvalyti iki tvirto pagrindo ir nugruntuoti
„Sylitol-Konzentrat 111“. Prieš darbus apklijuoti palanges ir kitas konstrukcijas.

„Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190” skiedinys gali būti ruošiamas visomis įprastomis skiedinio
maišyklėmis, tinkavimo mašinomis, taip pat rankiniu būdu galingu, lėtaeigiu maišytuvu. Sausąjį mišinį
pilti į šaltą vandenį, vienam mišinio maišui (25 kg) reikia 5-6 l vandens. Maišyti, kol skiedinys taps
vientisos masės, be gumulų. Paruoštą skiedinį palikti bręsti apie 10 min. ir dar kartą trumpai
permaišyti. Jei reikia, konsistenciją po brandinimo pareguliuoti įpilant truputį vandens.
Priklausomai nuo atmosferos sąlygų, paruoštas skiedinys tinkamas dengti 2-2,5 valandos. Pradėjusio
kietėti skiedinio jokiu būdu negalima pakartotinai skiesti vandeniu.

Medžiagos paruošimas

Išlyginamasis glaistymas: apie 1,8-2,2 kg/m²
Termoizoliacinių plokščių klijavimas: 
Rumbų ir taškų metodas: apie 4,5–5,0 kg/m²
Viso paviršiaus: apie 5,5–7,0 kg/m²
Mechaninis dalinis paviršiaus klijavimas: apie 5,5–6,0 kg/m²
Armavimo sluoksnis: 1 mm storio sluoksniui apie 1,4 kg/m². Apie 4,2 kg/m², kai sluoksnio storis 3
mm.
Pateiktos sąnaudos yra orientacinės. Reikia atsižvelgti į objekto ir dengimo sąlygotus nukrypimus.

Sąnaudos

Aplinkos, pagrindo ir skiedinio temperatūra dengiant ir džiūstant turi būti ne žemesnė kaip + 5°C ir ne
aukštesnė kaip + 30°C . Negalima dengti, kai objektą apšviečia tiesioginiai saulės spinduliai, taip pat
esant stipriam vėjui, rūkui ar aukštam oro drėgnumui. Žr. Vokiečių tinko pramonės asociacijos
infromaciją „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūroms“.

Dengimo sąlygos

Kai oro temperatūra yra + 20° C ir santykinis oro drėgnumas 65 %, armavimo sluoksnio paviršius
išdžiūsta per 24 valandas. Armavimo sluoksnis visiškai išdžiūsta ir paviršius išlaiko apkrovą po 2-3
dienų.
Smeigėmis tvirtinama, kai klijų sluoksnis  gerai sutvirtėja, t.y. maždaug po 1 d.
„Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190” džiūsta keičiantis fizikinėms savybėms, t.y. garuojant
vandeniui. Todėl šaltuoju metų laiku arba esant dideliam oro drėgnumui, džiūvimo trukmė būna
ilgesnė.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudotus įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.Įrankių plovimas

Įprastinės tinkavimo mašinos:Mašinų įrangos pavyzdys

■ betono maišyklė „InoMIX F 21“ su „Inotec“ tiekiamuoju siurbliu „InoBEAM F 21”(400 V)
■ betono maišyklė „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.
■ maišymo siurblys, pvz.: InoCOMB M4G, PUTZKNECHT S48.3 arba PFT G4 ( ½ našumas)

Be to, medžiaga gali būti perduodama slėgine arba pneumatine pumpavimo sistema iš siloso su
nepertraukiamo veikimo maišytuvu arba maišymo siurbliu per maždaug iki 100 m ilgio žarną, sausam
pavidale.

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 pompos tiekimo nuotolis apie 30 m (galima optimizuoti pagal medžiagą ir
temperatūrą).
Maksimalus maišymo pompos tiekimo nuotolis apie 25 m (galima optimizuoti pagal medžiagą ir
temperatūrą).

Purkštuvas
Purkštukas 8-12 mm
Prieš pradedant naudoti, tiekiamąsias žarnas išskalauti kalkiniu šlamu arba kleisteriu! Pertraukėlių
metu nepalikti tiekiamosios žarnos tiesioginėje saulėje, talpą su skiediniu apdengti, pvz., folija,
pistoletą ir purkštuką laikyti vandenyje. Galima daryti ne ilgesnes nei 30 min. darbo pertraukas. Jei
pertrauka bus ilgesnė, skiedinys žarnoje gali sukietėti.
Siekiant išvengti užsikimšimo, prieš darant pertrauką atvirojoje sistemoje (maišyklė + tiekiamasis
siurblys), iš tiekiamojo siurblio pašalinti skiedinį. Jei to nesilaikoma, prieš įjungiant mašiną (esant
išjungtai mašinai), patikrinti praeinamumą. Išsamesnė informacija, žr. „Purškimo technologijos
vadovas“.
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Rumbų ir taškų metodas: 
Klijavimo masė dengiama ant apatinės plokštės pusės palei perimetrą apie 5 cm pločio juosta.
Plokštės viduryje užkrečiami 3-6 delno dydžio gumulai (klijavimo paviršius turi būti ≥40%).

Klijavimo dantytąja glaistykle technika: taikoma tik tais atvejais, kai pagrindas lygus. Klijavimo
masę dantytąja glaistykle padengti per visą plokštės paviršių. Plokštę nedelsiant klijuoti prie pagrindo -
stipriai prispausti švelniai judinant į šonus.
 
Klijų skiedinio dengimas mašinomis: 
Skiedinį ant užpakalinės plokštės pusės užpurkšti tam tinkamu aparatu arba klijų pistoletu. Plokštę
nedelsiant klijuoti prie pagrindo - stipriai prispausti švelniai judinat į šonus. 
Termoizoliacinės plokštės perrišos būdu klijuojamos iš apačios į viršų, stipriai prispaudžiant. Klijavimo
skiedinio neturi patekti į plokščių sandūras. Dengti  reikia pagal vedlinę ir svambalą.

Armavimo sluoksnis
Nušlifuoti polistireno plokščių sandūrų pralankas, jei tokių yra, ir pašalinti prilipusias šlifavimo dulkes.
Prieš dengiant armavimo sluoksnį sistemoje Natur+, reikia išlyginti termoizoliacinių plokščių paviršių,
padengiant jį išlyginamuoju glaistu.
Tą patį rekomenduojama padaryti ir sistemose su mineralinės vatos plokštėmis.
Prie langų angokraščių ir briaunų pritvirtinus kampinius profilius, taip pat atlikus įstrižinį armavimą ties
fasado išėmų kampais, dengiama  armavimo masė. Ant termoizoliacinių plokščių skiedinys dengiamas
armavimo tinklelio pločio juostomis,  į jį su maždaug 10 cm užlaidomis įspaudžiamas „Capatect-
Gewebe 650“ armavimo tinklelis. Tuomet  vėl dengiama armavimo masė, nuglaistoma  užgriebiant už
dar drėgno ploto, kol padengiamas visas armavimo tinklelis. Bendras armavimo sluoksnio storis turi
būti apie 3-4 mm. Sistemoje Natur+  armavimo sluoksnio storis turėtų būti apie 5 mm.

Pastato briaunos:
Naudojant „Capatect Eckschutzschienen“, armavimo tinklelį ties briaunomis kloti apgaubiant jas apie
10 cm užlaida.
Naudojant „Capatect Gewebe-Eckschutz“, armavimo tinklelio juostas kloti iki briaunos.

Viršutinis tinkas:
Atsižvelgiant į oro sąlygas, pagrindo įgertį ir naudojamo viršutinio tinko savybes, prieš dengiant
viršutinio tinko sluoksnį, paviršių gruntuoti „Putzgrund 610″.

Dengimas

Nuorodos

Darbo ir džiūvimo metu pastolius apdengti pastoliniu tinkleliu, kad paviršius būtų apsaugotas nuo
kritulių. Dirbant reikia laikytis DIN 18 550-1, taip pat DIN 18 350, VOB, C dalies nuostatų.

Įvadas

Sukelia odos dirginimą. Sukelia sunkius akių pažeidimus. Gali dirginti kvėpavimo takus. Saugoti
vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių, dulksnos. Naudoti tik išorėje arba gerai vėdinamose
patalpose. Mūvėti apsaugines pirštines, akių apsaugą. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai
plauti vandeniu. Jei yra ir įmanoma tai padaryti, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. Nedelsiant
skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą/ gydytojui.
Laikyti užrakintą. Sudėtyje yra cemento.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Perdirbimui atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Produkto atliekas sutvarkyti laikantis šalyje
galiojančių teisės normų. EAK 170904

Atliekų tvarkymas

ZP1Giscode

Žr. saugos duomenų lapą.Išsamesni duomenys

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.49-1071

Leidimas

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 DAW Lietuva
Ukmergės g. 223-4, Vilnius, LT-07156
tel. 8 5 2602015,
el.p.: info@daw.lt
www.caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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