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Capatect Meldorfer
Ansatzmörtel 080
Skiedinys, skirtas plonųjų apdailos plytelių Original
Meldorfer klijavimui ir siūlėms

Produkto aprašymas

Paruoštas naudoti skiedinys, skirtas plonųjų apdailos plytelių Original Meldorfer klijavimui, taip pat
siūlėms. Naudojamas fasadų paviršiams, kaip galutinė danga Capatect“ fasadų šiltinimo sistemose,
taip pat vidaus darbams.
Organinis fasadinis tinkas pagal DIN EN 15824 kartu su Original Meldorfer.

Paskirtis

■ Gera pradinė sukibtis
■ Labai elastingas
■ Pralaidus vandens garams
■ Atstumiantis vandenį
■ Labai mažo įtempio
■ Lengvai dengiamas

Savybės

25 kg kibirasPakuotė/indų talpa

Antracito, cemento pilkumo, smėlio baltumo.
Kiti atspalviai gali būti gaminami pagal užsakymą.

Spalvos

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Originalioje pakuotėje galioja 12 mėn.

Laikymas

■ Tankis: apie 1,74 g/cm³
■ Vandens skvarbos norma:
Vandens skvarbos norma

kategorija W3 (žema) pagal DIN EN 15824
w: ≤ 0,1 kg/(m2 h1/2) pagal DIN EN 1062-3

■ Gaisrinė laikysena: A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1
■ Konsistencija: pasta
■ Rišiklis: rišiklio pagrindas: etileno, vinilacetato ir

metakrilo rūgšties esterio kopolimeras 

Techniniai duomenys

080Produkto numeris

Dengimas

Klojant plyteles ir džiūvimo metu saugoti fasadą nuo lietaus poveikio, pastolius uždengti pastoliniu
tinkleliu.

Dėl gamyboje  naudojamų natūralių užpildų galimi nežymūs atspalvių skirtumai.  Todėl tam pačiam
objektui reikia naudoti tos pačios partijos produktus. Jei naudojami skirtingų partijų produktai, visą
reikiamą medžiagos kiekį permaišyti tarpusavyje, kad būtų išvengta atspalvio skirtumų.

Įvadas
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PII ir PIII skiedinių grupės pagal DIN V 18550/ EN 998-1, betonas, apkrovą išlaikantys mineraliniai seni
tinko pagrindai, seni dažų sluoksniai, gipskartonio plokštės arba PIV+V skiedinių grupės apatinis
tinkas vidaus patalpose.
Užbaigtas, sukietėjęs armavimo sluoksnis pagal sudėtinės fasadų šiltinimo sistemos liudijimą.
Siekiant išvengti kalkių prasimušimo, cementu surištus pagrindus (taip pat mineraliniais armavimo
mišiniais padengtus paviršius) reikia iš pradžių nugruntuoti gruntiniais dažais  PutzGrund 610.

Tinkami pagrindai

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių
dalelių. Pašalinti nešvarumus, sukibtį mažinančias medžiagas (pvz. klojinių alyvą), skiedinio šiurkštus.

Pagrindo paruošimas

Paruoštas dengti.
Prieš dengiant išmaišyti elektrine maišykle. Jei reikia, konsistenciją galima koreguoti įpilant šiek tiek
vandens.

Medžiagos paruošimas

Paruošiamieji darbai
Norint sukurti tolygią spalvos dermę, Original Meldorfer plyteles, prieš kolojant, reikia išimti iš pakuočių
ir gerai permaišyti tarpusavyje (min. 4 dėžes). Tai reikalinga procedūra, nes net ir to paties atspalvio
plytelių atspalvio intensyvumas ir matmenys gali šiek tiek skirtis.

Dengiamus paviršius tolygiai padalinti ištisiniu aukščio žymekliu (juostele), taip bus pažymėti ir
suskirstyti darbo etapai.

■ Standartinio formato plytelių (NF) vieno etapo darbinė dalis yra apie 33,2 cm aukščio (4 eilės po 71
mm ir 4 gulsčiosios siūlės po 12 mm)

Dengimo būdas

■ Siaurų plytelių (DF) vieno etapo darbinė dalis yra apie 32 cm aukščio (5 eilės po 52 mm ir 5
gulsčiosios siūlės po 12 mm)

■ Užsakomo (specialaus) formato plytelių (SF) vieno etapo darbinė dalis yra apie 29,4 cm aukščio (2
eilės po 135 mm ir 2 gulsčiosios siūlės po 12 mm)

■ Ilgo formato plytelių (LF) vieno etapo darbinė dalis yra apie 31,2 cm aukščio (6 eilės po 40 mm ir 6
gulsčiosios siūlės po 12 mm)

■ Didelio formato plytelių (GF) vieno etapo darbinė dalis yra apie 31,2 cm aukščio (1 eilė po 300 mm
ir 1 gulsčia siūlė po 12 mm)

■ Itin ilgo formato plytelių (XLF) vieno etapo darbinė dalis yra apie 32,0 cm aukščio (5 eilės po 52 mm
ir 5 gulsčiosios siūlės po 12 mm)

■ Įvairaus formato plytelių (MF) vieno etapo darbinė dalis yra apie 29,4 cm aukščio (trijų skirtingų
dydžių plytelės klojamos 3 eilėmis ir formuojamos 3 gulsčiosios siūlės po 12 mm)

Klojant plyteles būtina atsižvelgti į fiksuotas linijas (pvz., langų, durų sąramas, grindų paklotus ir pan.)-
jos yra atskaitos taškas, nuo kurio pradedamas dalinti paviršius. Būtina atsižvelgti į nežymius
matmenų netikslumus.

Plytelių klojimas
Capatect Meldorfer Ansatzmörtel 080 skiedinį juostomis užkrėsti ant išdžiūvusio, sukietėjusio
armavimo sluoksnio tarp pasižymėtų aukščio žymų ir horizontaliai prašukuoti dantytąja
glaistykle (dantukai 4 x 6 mm). Vienu metu padengti tik tiek skiedinio, kiek vieno etapo metu bus
paklojama Original Meldorfer apdailos  plytelių, ant klijuojamojo mišinio paviršiaus neturi susidaryti
plėvelė. Dengiant didelio formato (GF) plyteles naudoti 6x6 mm dantytąją glaistyklę.

Capatect Meldorfer apdailos plytelę įspausti į skiedinį, pajudinant į šonus, kad neliktų
tuštumėlių. Plyteles kloti išlaikant atstumus siūlėms. Rekomenduojama kloti nuo pagrindo viršaus į
apačią, klojimo darbus pradėti nuo kampinių plytelių.

Siūlių srityje skiedinį iš karto apdoroti 10 mm plokščiuoju teptuku, tolygiai padengiant apdailos plytelių
šoninius paviršius. Klijuojamojo skiedinio ir apdailos plytelių susijungimo vieta turi būti labai sandari.
 
Siūles tarp apdailos plytelių galima papildomai užtaisyti sulig paviršiumi panaudojant skiedinį Capatect
Meldorfer Fugenmörtel 081. Tokiu atveju siūlių nereikia lyginti plokščiuoju teptuku, ant išdžiūvusio ir
sukietėjusio Meldorfer Ansatzmörtel 080 sulig paviršiumi užtepti Meldorfer Fugenmörtel 081 skiedinio
ir palikti džiūti. Šiek tiek pradžiūvusią perteklinę medžiagą nuvalyti šluotele ar šepečiu.

2,5-3,0 kg/m2

Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.
Sąnaudos

Klojimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne
aukštesnė kaip +30°C. Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant vėjui,
esant rūkui arba 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%, skiedinio sluoksnio paviršius išdžiūsta
per 24 val., visiškai išdžiūsta per 2-3 d. Kai temperatūra žemesnė ir drėgnumas didesnis, džiūsta
ilgiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudotus įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.Įrankių plovimas
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Nuorodos

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kreipiantis į gydytoją, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių ir garų.  Saugoti, kad nepatektų į akis, ant
odos, ant drabužių. Dėvėti apsaugines pirštines, nešioti veido apsaugą. PATEKUS ANT ODOS: plauti
muilu ir dideliu kiekiu vandens.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, lako atliekas, sudžiūvusius medžiagos
likučius – kaip statybos, griovimo arba kaip buitines atliekas.

Atliekų tvarkymas

D2, dispersinės dangos, beveik be tirpiklių.

Liudijimi:
Z-31.1-171
Z-33.41-130
Z-33.42-1739
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.49-1071
ETA-07/0184
ETA-10/0436
ETA-11/0300
ETA-12/0383
ETA-13/0289

Giscode

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Klientų aptarnavimo centras
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