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Capatect IDS Protect
Sanavimo plokštė CS, skirta pelėsio prevencijai

Produkto aprašymas

Mineralinė sanavimo plokštė CS – prevencinė priemonė nuo pelėsio, sumažinanti drėgmę ant
„Capatect IDS Protect“ sistemos konstrukcinių elementų.

Paskirtis

■ Stabilios formos.
■ Būdingas difuziškumas ir kapiliarinis aktyvumas.
■ Be plaušų.
■ Reguliuoja drėgmę.
■ Šarminė.

Savybės

Šviesiai pilkaSpalvos

Sausoje vietoje, apsaugotoje nuo lietaus ir dinaminės apkrovos.
Nemėtyti ir nestumdyti.

Laikymas

■ Matmenys: 580 x 380 x 30 mm
■ Šilumos laidumas: 0,050 W/(mK) pagal DIN EN 12667
■ Gniuždomasis stipris: ≥ 200 kPa pagal DIN EN 826
■ Tempiamasis stipris: ≥ 80 kPa pagal DIN EN 1607
■ Tankis: 131 - 150 kg/m³
■ 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 Thermowinkel" termoprofilis
ir kiti produktai, paženklinti kaip derantys su vidinio  šiltinimo sistema "Capatect IDS":
- "Capadecor Dekorative Innenwandtechniken" dekoratyvinės vidaus technikos
- "Capatect Fassaden- und Dämmtechnik" fasadų ir šiltinimo technikos
- "Caparol" dažai ir tinkas 
- "Histolith" paminklosaugos programos produktai

Papildomi produktai

Storis 
(mm)

Plokštės / dėžė m²
dėžėje

 Paletė  m²
paletėje

30 13 2,86 12 dėžių 34,38

Nuoroda: sanavimo plokštė CS tiekiama tik dėžėmis!
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Dengimas

Masyvūs mineraliniai pagrindai (pvz., tinkas, mūras, betonas), apkrovą išlaikantis senas tinkas.Tinkami pagrindai

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir išlaikantis apkrovą. Tapetus, dažų sluoksnius ir nešvarumus reikia
visiškai pašalinti. Tinko tuštumėles nudaužyti ir užtinkuoti sulig paviršiumi. Nelygumus išlyginti „IDS
Meistermörtel“ skiediniu.

Pagrindo paruošimas

Pelėsių apniktus paviršius < 0,5 m2 pašalinti taikant apsaugos priemones ir naudojant asmenines
saugos priemones (pirštines, kaukes, akinius).

Prieš dengiant kitomis dangomis, dumbliagrybių ir pelėsinių grybų apniktus paviršius (plg. TI 104)
apdoroti  „Capatox“ vandeniniu mikrobiocidiniu tirpalu. Laikytis teisinių reikalavimų.

Kai apniktų paviršių plotas > 0,5 m2, pakenkimas esti vidutinis arba didelis. Pagal rizikos įvertinimą
reikia imtis atitinkamų priemonių, priklausomai nuo grybų rūšies ir sanavimo trukmės.

Iškilus neaiškumams, kreiptis į pelėsinių grybų ekspertą.

Kitos nuorodos, žr. „Pelėsinių grybų įveikimo gairės“.

Dengiant ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne
aukštesnė kaip +30°C.

Dengimo sąlygos

Žr. komentarą ATV DIN 18345, 3.1.3 punktas „Netinkamos klimato sąlygos“.

Dantytąja mentele (10 mm) klijuojamuoju skiediniu „IDS Meistermörtel“ padengti visą sanavimo
plokščių paviršių. Klijų sluoksnio storis gali kisti priklausomai nuo pagrindo tolerancijos. Plokštės prie
pagrindo klijuojamos visu paviršiumi. Didesnius nelygumus išlyginti „IDS Meistermörtel“. 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
statybinės 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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