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Capatect Leichtgrundputz 170
Mineralinis lengvasis gruntinis tinkas, skirtas vidaus ir išorės
darbams.

Produkto aprašymas

Mineralinis lengvasis gruntinis tinkas, specialiai sukurtas modernioms termoizoliacinėms
konstrukcijoms iš nedidelio tankio medžiagų: akytųjų plytų, keramzito, pemzos, akytojo betono, taip pat
ir prieš montuojant fasadų šiltinimo sistemas. 

Paskirtis

■ Lengvai dengiamas ir išlyginamas
■ Galima dengti tinkavimo mašinomis
■ Modifikuotas priedais, gerinančiais dengimą, adheziją (sukibtį) ir hidrofobiškumą
■ Hidrofobinis pagal DIN 18550
■ Labai pralaidus vandens garams
■ Pasižymi žemu šiluminiu laidumu
■ Ekologiškas

Savybės

Cementas, kalkių hidratasPagrindinė medžiaga

25 kg maišaiPakuotė/indų talpa

Natūraliai baltasSpalvos

Laikyti vėsioje, nuo drėgmės apsaugotoje vietoje kaip produktus, kurių sudėtyje yra cemento ir kalkių.
Nepraimtoje pakuotėje tinkamomis sąlygomis laikomo produkto tinkamumo naudoti trukmė 12 mėn.

Laikymas

pagal  DIN EN 998-1:Techniniai duomenys

■ Šilumos laidumas:Šilumos
laidumasŠilumos laidumas

pagal DIN EN 1745:
λ10, dry ≤ 0,39 W/mK P=50%
λ10, dry ≤ 0,44 W/mK P=90%

■ Gniuždomasis stiprumas: po 28 dienų apie 3,5 N/mm2 (CS II: 1,5-5,0 N/mm2)
■ Kietojo skiedinio tūrinis svoris: apie 1,2 kg/dm³
■ Konsistencija: Milteliai

170Produkto numeris

Dengimas

Betonas, akytasis betonas, pilnavidurės ir tuščiavidurės plytos, lengvosios porėtosios plytos,
pasižyminčios izoliacinėmis savybėmis, lengvasis betonas su porėtais užpildais.
Pagrindas turi būti lygus, tvirtas, švarus, sausas, be sukibtį mažinančių dalelių  ir išlaikantis apkrovas.

Tinkami pagrindai
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Normaliai įgeriančius paviršius, pvz., plytų mūro, sudrėkinti ir, kad geriau sukibtų vėlesni sluoksniai,
užpurkšti gruntinio tinko (pvz., Capatect Leichtgrundputz 170).
Stipriai įgeriančius paviršius nugruntuoti „Sylitol-Konzentrat 111“. Prie visų kampų ir briaunų, o taip pat
ir deformacinių siūlių  pritvirtinti tinkavimo profilius.

Pagrindo paruošimas

Dengiant rankiniu būdu, 25 kg maišą  suberti į indą su 5– 6 l švaraus šalto vandens maišant lėtaeigiu
maišytuvu (apie 400 aps./min.), kol masė pasidarys vienalytė, be gumulų. Po to masę palikti apie 5
min. brinkti ir dar kartą permaišyti. Išbrinkus, jei reikia, konsistenciją galima koreguoti nedideliu kiekiu
vandens.

Medžiagos paruošimas

Dengiant mašinomis, „Capatect Leichtgrundputz 170“ maišoma nenutrūkstamo veikimo maišykle,
sraigtiniais siurbliais ir tinkavimo mašinomis. Vandens tiekimas priklauso nuo agregato tipo ir
nustatomas laikantis įrenginio instrukcijos nuorodų.

Dengiant vienalytį paviršių, medžiagą dengti vienu etapu 10 – 20 mm storio sluoksniu. Dengiant
mišrius, nevienalyčius paviršius, dengti du sluoksnius "šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už dar
drėgno ploto: pirmas sluoksnis 10 mm, antras sluoksnis 5 – 10 mm. Nedideles išdaužas ir išlaužas
galima užtaisyti skiediniu „Capatect Leichtgrundputz 170“ (sluoksnio storis iki 40 mm).

Padengus tinką, paviršius išlyginamas plačiąja glaistykle (tinkavimo metodu). Paskutinį sluoksnį, tinkui
išdžiūvus (po 4 – 16 val., priklausomai nuo džiūvimo sąlygų), apipurkšti vandeniu ir lygiai užtrinti
glaistykle su putplasčiu, veltiniu arba šiurkščia kempine.

Dengimo būdas

Ties skirtingų statybinių medžiagų sandūromis, pvz., kai naudojamos lengvosios medinės plokštės,
žaliuzių dėžės ir perdangų juostos, rekomenduojama skiedinį padengti maždaug 10 mm storio
sluoksniu, įterpti į jį stiklo pluošto audinio tinkellį („Capatect Gewebe 650“) su maždaug 10 cm užlaida. 
Jau susirišusį tinko paviršių, kad nesimatytų nubėgimų, pašiurkštinti dažytojų šepečiu. Po mažiausiai
12 val. džiūvimo (priklausomai nuo džiūvimo sąlygų) padengti antrą 5–10 mm sluoksnį  ir išlyginti, kaip
aprašyta aukščiau.

Minimalus sluoksnio storis 10 mm. Jei sluoksnis turi būti storesnis kaip 20 mm, reikia dengti sluoksnį
po sluoksnio, vis pašiurkštinant, kad geriau sukibtų su vėlesniu. Kiekvieną vėlesnį sluoksnį dengti
visiškai išdžiūvus pirmesniam (1-2 paros, priklausomai nuo aplinkos drėgmės ir temperatūros. Kai
temperatūra žema ir oro drėgnumas didelis, laikas tarp sluoksnių dengimo pailgėja).

Sluoksnio storis

1,2 kg/m2/mm
Apie 12 kg/m2, kai sluoksnio storis 10 mm.
Šie duomenys pateikti be nubyrėjimo ir suslūgimo nuostolių. Apskaičiuojant tikslias sąnaudas, reikia
atsižvelgti į galimus  nuokrypius, susijusius su objekto specifika ir dengimo sąlygomis.

Sąnaudos

Priklausomai nuo oro temperatūros ir santykinio drėgnumo, užmaišyto skiedinio tvermės (tinkamumo
dengti) trukmė yra apie 2 val. Pradėjusios stingti medžiagos negalima pakartotinai skiesti vandeniu ir
vėl maišyti.

Dengimo trukmė

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.Dengimo sąlygos

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 24 val. Visiškai
išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 5 d.
Tinkas džiūsta veikiamas hidratacijos ir keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant užmaišymo
vandeniui. Todėl, ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, džiūsta ilgiau.
Pakankamai sukietėjus ir išdžiūvus, prieš dengiant baigiamąjį lengvojo mineralinio arba silikatinio
tinko  sluoksnį, būtina tinko paviršių nugruntuoti „Capatect-Putzgrund 610”. Priklausomai nuo oro
sąlygų, „Leichtgrundputz 170” tinku padengtą paviršių reikia palikti apie 2 sav. ir tik po to dengti
galutine danga.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti darbo įrankiai iškart po darbo plaunami vandeniu.Įrankių plovimas

Stiklo pluošto audinio tinklelio įterpimas
Ties skirtingų statybinių medžiagų sandūromis, pvz., kai naudojamos lengvosios medinės plokštės,
žaliuzių dėžės ir perdangų juostos rekomenduojama skiedinį padengti maždaug 10 mm storio
sluoksniu, įterpti į jį stiklo pluošto audinio tinklelį („Capatect Gewebe 650“) su maždaug 10 cm užlaida.
Jau susirišusį tinko paviršių, kad nebūtų santalkų, pašiurkštinti dažytojų šepečiu. Ne mažiau kaip po 12
val. (priklausomai nuo džiūvimo sąlygų) padengti antrą 5–10 mm sluoksnį ir išlyginti, kaip aprašyta
aukščiau.

Armavimo sluoksnis

Saugoti dengiamus paviršius nuo per greito išdžiūvimo, ryškios saulės, aukštos temperatūros ir vėjo.
Išdžiūvusius paviršius, prireikus, periodiškai sudrėkinti vandeniu. Apsaugai nuo lietaus,
rekomenduojama pastolius apdengti pastoliniu tinkleliu.

Nuorodos

Nuorodos

Dirgina akis ir odą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Patekus į
akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Mūvėti apsaugines pirštines. Prarijus
nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam produkto pakuotę arba etiketę. Išsamesnė informacija, žr.
saugos duomenų lapus.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Tuščią pakuotę ir sukietėjusį tinką sutvarkyti kaip statybines atliekas.Atliekų tvarkymas
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Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į „Caparol" atstovus, kurie,
atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

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

Kitos pastabos
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