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Longlife Spachtel
Paruošta naudoti armavimo masė „Capatect Longlife“ šiltinimo
sistemoms. 

Produkto aprašymas

Specialiu pluoštu sustiprinta, labai ekonomiška dispersinė glaistymo masė. Kartu su „Capatect“
armavimo tinkleliu naudojama armavimo sluoksniui gauti „Capatect Longlife“ šiltinimo sistemoje. Taip
pat galima naudoti kaip remonto glaistą ir kampiniams profiliams tvirtinti.

Paskirtis

■ Klasifikacija pagal priešgaisrinę saugą pagal DIN 4102-1: „B1“.
■ Paruošta naudoti.
■ Gaunamas armavimo sluoksnis, labai atsparus mechaninėms ir terminėms apkrovoms ir įtrūkiams.
■ Atspari atmosferos veiksniams, hidrofobiška pagal DIN 18 550.
■ Pralaidi vandens garams.
■ Labai gera adhezija.
■ Skiedžiama vandeniu.
■ Mažo įtempio, lengva ir patogu dengti.
■ Ant stipriai sugeriančių ir labai lygių pagrindų galima naudoti kaip klijus polistireninėms putplasčio

izoliacinėms plokštėms klijuoti.

Savybės

20 kg kibirai.Pakuotė/indų talpa

Balta.Spalvos

Vėsiai, bet ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Nepraimtos pakuotės tinkamumo
naudoti trukmė apie 24 mėn. nuo pagaminimo datos.

Laikymas

■Tankis: apie 1,3 kg/dm3 

■Konsistencija: pastos.
■Atsparumas smūgiams: 15 J, kai storis 3 mm.
■Vandens pralaidumas
w reikšmė:

≤ 0,14 kg/(m2  h 0,5) pagal DIN EN 1062, W2 klasė
(vidutinis).

■Vandens garų
pralaidumas sd  reikšmė:

apie 1,0 m pagal DIN EN 7783, V2 klasė (vidutinis), kai
sluoksnio storis, žr. techninę informaciją.

Techniniai duomenys

Dengimas

Galimas polistireno putplasčio plokščių siūlių iškyšas būtina nušlifuoti. Pašalinti šlifavimo dulkes.Pagrindo paruošimas

Palanges ir kitus išsikišusius konstrukcinius elementus būtina apklijuoti.

Armavimo masė „Longlife Spachtel“ paruošta naudoti, prieš dengiant pakanka tik gerai permaišyti.
Konsistencija nustatoma įpilant šiek tiek vandens.

Medžiagos paruošimas

Armavimo masė dengiama per tinklelio juostos plotį ant izoliacinės plokštės, „Capatect“ armavimo
tinklelis įspaudžiamas su 10 cm užlaida. Po to dengiamas glaistas, užgriebiant už dar drėgno ploto,
kad būtų padengtas visas tinklelis. Tinklelis turi būti viršutiniame armavimo sluoksnio trečdalyje.
Bendras sluoksnio storis turi būti 2- 3 mm.

Dengimo būdas

Naudojant apsauginius kampinius profilius „Capatect-Eckschutzschienen“, tinkelis ties išoriniais
kampais apgaubia kampą per 10 cm.

Naudojant „Capatect-Gewebe-Eckschutz“, tinkelio juostos dengiamos iki kampo.

Apie 1,2 kg/m2 1 mm storio sluoksniui.
Sąnaudos pateiktos apytikrės. Apskaičiuojant reikia atsižvelgti į objekto arba dengimo sąlygotus
nuokrypius.

Sąnaudos

Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 5°C ir ne
aukštesnė kaip +30 °C. Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant
stipriam vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui.

Dengimo sąlygos
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Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, armavimo sluoksnio paviršius išdžiūsta
per 24 val., visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovas po 3 d. Paviršius išlaiko apkrovą ir gali būti vėl
dengiamas  po 2-3 d. Kai oro temperatūra žemesnė kaip 20°C ir santykinis oro drėgnumas didesnis
kaip 65%, džiūsta atitinkamai ilgiau.
 
Prieš dengiant kitą sluoksnį, būtina patikrinti, ar išdžiūvęs visas padengtos medžiagos sluoksnis.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudotus darbo įrankius iškart išplauti vandeniu.Įrankių plovimas

Nuorodos

Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu.
Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai gali būti sutvarkomi kaip
vandeninių dažų atliekos, o sudžiūvę – kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.

Atliekų tvarkymas

Žr. saugos duomenis.Su sauga susiję duomenys, pavojų ir
transporto ženklinimas

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma.

Kitos pastabos

Jei reikia apdoroti pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos
bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

UAB „Caparol Lietuva“
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt; svetainės:
www.caparol.lt; www.siltinimas.lt
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