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Capatect Mineral Fassadenputz
Sausasis mineralinis dekoratyvinis tinkas, skirtas išorės ir vidaus
paviršiams, faktūra R ir K. Naudojamas sudėtinėse fasadų
šiltinimo sistemose Capatect STANDARD A ir B
Produkto aprašymas
Paskirtis

Mineralinis dekoratyvinis tinkas, skirtas išorės ir vidaus paviršiams. Taip pat naudojamas kaip galutinis
sluoksnis ant:
■
■
■
■

Sudėtinių fasadų šiltinimo sistemų Capatect STANDARD A (MW) ir B (EPS)
Nepadengto betono
Apkrovas išlaikančių senų mineralinio tinko sluoksnių
Matinio PII ir PIII skiedinio grupių apatinio tinko pagal DIN 18 550

Netinka dengti paviršių su išsimušusiomis druskomis, taip pat plastikinių ar medinių pagrindų.
Savybės

■
■
■
■
■
■

Nedegus
Gerai praleidžia vandens garus
Tausoja aplinką
Geros sukibties
Ekonomiškas
Lengva dengti ir suteikti faktūrą

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišas

Spalvos

Šviesiai pilka

Laikymas
Techniniai duomenys

Laikyti sausose patalpose ant palečių. Saugoti nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
Originaliose nepraimtose pakuotėse galioja 12 mėn. nuo pagaminimo datos.
■ Sukimbamasis stiprumas:
Sukimbamasis stiprumasSukimbamasis
stiprumas
■ Vandens sugerties koeficientas:
■ Mišinio tvermės (tinkamumo) trukmė
esant 20°C:
■ Vandens garų pralaidumas sd reikšmė:

su betoniniu pagrindu – ne mažesnis kaip:
sausomis sąlygomis: 0,5 MPa,
po 75 užšaldymo/atšildymo ciklų: 0,5 MPa.
per 24 valandas ne daugiau kaip 0,5 kg/m²
paruošto skiedinio tvermės (tinkamumo dengti) laikas:
60 min.
ne mažesnis kaip 0,05 mg/m • h • Pa

Dengimas
Pagrindo paruošimas

Medžiagos paruošimas

Pagrindą paruošti laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Pagrindas turi būti švarus, sausas ir
išlaikantis apkrovą. Pašalinti nešvarumus, sukibtį mažinančias medžiagas (pvz., alyvos plėvelę), taip
pat skiedinio šiurkštus. Kiek įmanoma, pašalinti pažeistus, atsisluoksniavusius dažų sluoksnius ir
faktūrinį tinką. Stipriai įgeriančius, birius arba tepančius paviršius reikia gerai nuvalyti iki tvirto
pagrindo ir nugruntuoti „Sylitol-Konzentrat 111”. Norint sukurti vienodo optinio efekto paviršių ir
pagerinti sukibtį tarp pagrindo ir dekoratyvinio tinko, rekomenduojama padengti gruntinį sluoksnį
„Putzgrund 605”. Gruntą prieš dengiant tonuoti galutinio dekoratyvinio tinko atspalviu. Po ilgų prastovų
(pvz.: po žiemos), būtina gruntuoti „Putzgrund 605“.
Į tinko mišinį įpilti švaraus, kambario temperatūros vandens (santykis nurodytas apačioje.) Maišyti
lėtaeigiu maišytuvu, kol masė pasidarys vienalytė. Skiedinį palikti apie 10 min. bręsti ir dar kartą
trumpai permaišyti. Jei reikia, konsistenciją po brandinimo galima pakoreguoti įpilant nedidelį kiekį
vandens. Užmaišyto skiedinio tinkamumo dengti trukmė – apie 60 min., priklausomai nuo oro sąlygų.
Sukietėjusio ar pradėjusio kietėti skiedinio jokiu būdu negalima vėl skiesti vandeniu. Naudoti vienodą
kiekį vandens, ruošiant tinką tam pačiam objektui, kitaip gali atsirasti paviršiaus faktūros skirtumų.
25 kg maišui tinko mišinio reikės:
Mineral Fassadenputz K15 apie 5,5-6,5 l vandens,
Mineral Fassadenputz K 20 apie 5,5-6,5 l vandens,
Mineral Fassadenputz R20 apie 5,0-6,0 l vandens.
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Dengimo būdas

Tinką dengti nerūdijančio plieno mente arba specialiu beoriu purškimo aparatu be pertraukų visą
darbo ciklą. Tinką padengti per visą paviršių ir nubraukti iki grūdelio storio sluoksnio. Iškart po to,
užtrinant plastikine trintuve, suformuojama paviršiaus faktūra: K faktūros (samanėlės) tinkas
užtrinamas tolygiai apvaliais judesiais, o R faktūros (lietutis) užtrinamas pasirinktinai: horizontaliai,
vertikaliai arba apvaliai. Visam paviršiui naudoti tą patį užtrynimo metodą ir įrankį.
Purškiant purkštukas parenkamas pagal tinko grūdelių dydį. Kad greta esančių paviršių faktūra išeitų
vienoda, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti skirtingas kiekvieno meistro braižas. Kad
paviršius išeitų tolygus, ant pastolių turi dirbti pakankamai darbininkų. Dengiama „šlapias į šlapią“
metodu, užgriebiant už ką tik padengto ploto. Dirbti tik su švariais įrankiais.
Kadangi produkto sudėtyje yra naudojami natūralūs užpildai ir granulės, gali atsirasti nedidelių
atspalvių skirtumų. Greta esantiems paviršiams naudoti tos pačios serijos produktus, jei naudojami
skirtingų serijų produktai, visą reikiamą paruošto tinko kiekį reikia permaišyti tarpusavyje.
„Capatect Mineral Fassadenputz” nėra tinkamas dengti horizontalius vandens apkrovų veikiamus
paviršius.

Sąnaudos

Mineral Fassadenputz K15
Mineral Fassadenputz K20
Mineral Fassadenputz R20

apie 2,4 kg/m2
apie 2,9 kg/m2
apie 2,7 kg/m2

Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą objekte.
Dengimo sąlygos

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Įrankių plovimas

Dengiant ir džiūstant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė
kaip +30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant vėjui, tvyrant rūkui arba
esant dideliam oro drėgnumui.
Prieš darbą apdengti aplinkinius paviršius, ypatingai stiklą, keramikinius, lakuotus paviršius, klinkerio
plyteles, natūralaus akmens paviršius, metalą. Skiedinio tiškalus iš karto nuplauti vandeniu.
Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, naujai dengtas tinkas išdžiūsta ir galima
dengti kitą sluoksnį po maždaug 14 dienų. Tinkas džiūsta kintant fizikinėms savybėms, garuojant
drėgmei. Todėl šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, džiūsta daug lėčiau. Padengtą tinką
reikia apsaugoti nuo atmosferos veiksnių poveikio, apdengiant pastolius pastoliniu tinkleliu.
Panaudotus įrankius po darbo iš karto išplauti vandeniu.

Nuorodos
Įvadas
Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Atliekų tvarkymas

Giscode
Techninė konsultacija

Klientų aptarnavimo centras

Sudėtis
Mineralinis rišiklis, mineraliniai užpildai, sustiprinantis plaušas, polimeriniai cheminiai priedai.
Sudėtyje yra cemento, kalcio hidroksido. Skirta profesionaliam naudojimui. Produkto reakcija yra
šarminė. Dirgina odą. Smarkiai pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Neįkvėpti dulkių. Laikyti
vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Darbo metu
naudoti reikiamas asmenines apsaugines priemones – pirštines, akinius ar kaukę. Patekus į akis,
nedelsiant plauti vandeniu. Jei yra ir įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Kreiptis į gydymo įstaigą.
Prarijus, išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti produkto
pakuotę ar etiketę.
Produkto likučiai ir pakuotės sutvarkomi laikantis šalyje galiojančių įstatymų ir tarptautinių atliekų
tvarkymo taisyklių. Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Sukietėję medžiagos likučiai
sutvarkomi kaip statybinės atliekos.
ZP1
Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos
dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į „Caparol"
konsultantus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.
UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt
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