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Capatect IDS Mineral
Mineralinė izoliacinė plokštė vidinio šiltinimo sistemoms

Produkto aprašymas

Mineralinė izoliacinė plokštė „Capatect Innendämmsystem IDS Mineral“ vidinio šiltinimo sistemoms.
Naudojama vidinei sienų izoliacijai (WI)/ vidinei lubų izoliacijai (DI) pagal DIN 4108-10.

Paskirtis

■ Nedegi.
■ Būdingas difuziškumas ir kapiliarinis aktyvumas.
■ Grynai mineralinė, rekomenduojama statybinės biologijos.
■ Be plaušų.
■ Stabilios formos ir atspari gniuždymui.

Savybės

BaltaSpalvos

Sausoje, nuo drėgmės apsaugotoje vietoje.Laikymas

■ Šilumos laidumas: 0,042 W/(mK) pagal DIN EN 12667
■ Gniuždomasis stipris: ≥ 150 kPa pagal DIN EN 826
■ Tempiamasis stipris: ≥ 80 kPa pagal DIN EN 1607
■ Statybinių medžiagų klasė: A1, nedegi pagal DIN EN 13501
■ Vandens garų difuzinio pasipriešinimo koeficientas: µ = 3 / 7 pagal DIN EN 12086

Techniniai duomenys

"IDS Meistermörtel" klijuojamasis skiedinys
"IDS Armierungsgewebe" armavimo tinklelis 
"IDS Mineral Laibungsplatte" angokraščių izoliacinė plokštė
"IDS Mineraldämmkeil" izoliacinis pleištas

Papildomi produktai

Storis
(mm)

Matmenys, ilgis x plotis (mm),
nuapvalintos briaunos

(m²) plokštės

50 580  x 380 31,74

60 580  x 380 26,45

80 580  x 380 18,51

100 580  x 380 15,87

120 580  x 380 13,22

140 580  x 380 10,58

160 580  x 380 7,93

180 580  x 380 7,93

200 580  x 380 7,93

Nuoroda: „IDS Mineraldämmplatte“ tiekiamos tik paletėmis!
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Dengimas

Nauji mineraliniai pagrindai, tvirti seno tinko paviršiai, taip pat apkrovą išlaikantys seni silikatinių dažų
sluoksniai arba dangos.

Tinkami pagrindai

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir išlaikantis apkrovą.Pagrindo paruošimas

Pašalinti nešvarumus, sukibtį mažinančias dateles (pvz., alyvą), taip pat išsikišusius skiedinio
šiurkštus. Kiek įmanoma pašalinti pažeistus, atsisluoksniavusius senus dažus ir faktūrinį tinką. Tinko
tuštumėles nudaužyti ir užtinkuoti sulig paviršiumi. Įgeriančius, birius arba tepančius paviršius
kruopščiai nuplauti iki pagrindo ir nugruntuoti „Sylitol-Konzentrat 111“.

Dengiant ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne
aukštesnė kaip +30°C.
Žr. komentarą ATV DIN 18345, 3.1.3 punktas „Netinkamos klimato sąlygos“.

Dengimo sąlygos

Dantytąja mentele (10 mm) "IDS Meistermörtel" klijuojamuoju skiediniu padengti visą izoliacinių
plokščių paviršių. Klijų sluoksnio storis priklauso nuo pagrindo tolerancijos. Klijų sluoksniu galima
išlyginti nedidelius nelygumus.

Plokštes klijuoti iš apačios į viršų perrišos būdu stipriai suglaudžiant. Švelniai judinant į šonus
(ampilitude iki 2 cm), plokštę lengvai įspausti. Į plokščių sandūras neturi patekti klijų. Dengti pagal
vedlinę ir svambalą. Vengti iškyšų ties plokščių sandūromis.

Izoliacinių plokščių klojimas

Jei izoliacinės plokštės šlifuojamos, nuo jų reikia nusiurbti dulkes ir nugruntuoti „Sylitol-Konzentrat
111“.

Išsamesni duomenys apie vidinio šiltinimo sistemos montavimą, žr. brošiūrą „Capatect IDS vidinio
šiltinimo sistemos“.

Nuorodos

Plokštes reikia pjaustyti atidžiai, stengiantis išvengti likučių. Nedideli medžiagos likučiai išvežami į I
klasės sąvartynus pagal EAK 170101 (betonas) arba sutvarkomi pagal EAK 170704 (mišrios statybos
ir griovimo atliekos).

Atliekų tvarkymas

ETA-05/0179Leidimas

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

Klientų aptarnavimo centras
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