
Технічна інформація

Longlife Putze K, R
Готові до застосування декоративні штукатурки на основі
силіконової смоли для систем теплоізоляції Capatect Longlife.

Опис продукту

Дисперсійні фасадні штукатурки з «зернистою» (К) структурою або борознистою структурою
"короїд" (R). Застосовуються у якості фінішного покриття в теплоізоляційних
системах Capatect Longlife.

Сфера застосування

■ класифікація по пожежній безпеці згідно DIN 4102 / DIN EN 13501: "В1"
■ містить консерванти проти грибкових та водоростевих пошкоджень
■ володіє високою здатністю до дифузії водяної пари
■ атмосферостійка, водо відштовхуюча
■ проста та зручна в застосуванні
■ екологічно чиста, зі слабким запахом
■ з диференційованою світлостійкою комбінацією пігментів, наповнювачів та грануляту
■ водорозчинна.

Властивості

Відро 25 кгУпаковка/Розмір тари

- Білий
- Transparent (тільки для тонування)

Колірні відтінки

Можливе тонування в заводських умовах згідно карті колірних відтінків CaparolColor або Caparol
3D System з коефіцієнтом яскравості > 15.

Підходить для тонування з допомогою ColorExpress.

Тонування невеликих партій можливе за допомогою фарби CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe
(раніше Alpinacolor) або Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe. Додавати не більше 2% фарби, так як
при великій кількості фарби консистенція стає занадто рідкою.

МатоваСтупінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі. Берегти від прямого сонячного проміння.
Термін зберігання в оригінальній упаковці: 24 місяці.

Зберігання

■ Еквівалент дифузії
повітряного шару sd H 2 O:

на клеючій та шпаклювальній масі
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
макс. 0,4 м згідно DIN EN ISO 7783-2 

■ Коефіцієнт
водопоглинання:

Коефіцієнт водопоглинання (величина w): <
0,2 [кг/(м2  • год0,5)] згідно до DIN EN 1062-3

■ Консистенція: пастоподібна

Технічна характеристика



Технічна інформація
Застосування

Добре висохлий армуючий шар в системі Capatect Loglife, а також Capatect Classic.Придатні основи

При нанесенні декоративної штукатурки Longlife Putz на:Підготовка основи

■ дисперсійний армуючий шар в системі Capatect Longlife по причині тривалого часу простою
(наприклад, на протязі зими)

■ мінеральний армуючий шар в системі Capatect Classic

необхідне ґрунтування з допомогою Putzgrund 610, при необхідності за тонованої у відтінок
штукатурки. Ґрунтувальне покриття перед подальшою обробкою повинно бути сухим.

Нанести штукатурку повним шаром з допомогою кельми з нержавіючої сталі, зняти надлишок
до товщини зерна. Відразу після цього штукатурки із зернистою структурою (К)
структурувати рівномірними круговими рухами з допомогою пластикової або поліуретанової
кельми. Штукатурки з борознистою структурою (R) структурувати вибірково в горизонтальному
та вертикальному напрямку або по колу

Метод нанесення

Вибір інструменту впливає на шорсткість поверхні, тому працювати потрібно завжди
однаковими кельмами.

При розпиленні отвір розпилювача залежить від величини зерна. Робочий тиск повинен бути
0,3 – 0,4 мПа (3 – 4 бар).

При розпиленні особливо уважно слідкувати потрібно за тим, щоб матеріал лягав рівномірно та
без нашарувань.

Для досягнення рівномірної структури дотичні поверхні повинні оброблятись однією людиною,
щоб уникнути відмінностей у структурі через різний «почерк».

Для уникнення видимих нашарувань необхідно забезпечити достатню кількість робітників, щоб
вони могли працювати один за одним у техніці «мокре по мокрому».

Через використання натуральних наповнювачів можливі невеликі коливання колірного відтінку.
Тому на дотичних поверхнях необхідно використовувати матеріал з однієї партії або  змішувати
весь необхідний матеріал з різних партій перед роботою.  

Фасадні штукатурки Longlife Putze не підходять для нанесення горизонтальні поверхні, що
піддаються впливу води.

                  Продукт               Структура Зерно 
(мм)

Витрата 
(кг/м2 ) 

Longlife Putz R20
Структура
борознистої
штукатурки "короїд"

2,0 2,6

Longlife Putz R30
Структура
борознистої
штукатурки "короїд"

3,0 3,5

Longlife Putz K15
Структура
зернистої
штукатурки 

1,5 2,5

Longlife Putz K20
Структура
зернистої
штукатурки 

2,0 3,2

Витрата

При вказуванні витрат не враховуються витрати на осипання. Також необхідно враховувати
залежні від об’єкту особливості та якість підготовленої поверхні.

Під час нанесення та в процесі висихання температура навколишнього повітря та основи не
повинна опускатись нижче + 5°C та підійматись вище +30°C. Не наносити при прямому
сонячному промінні, при сильному вітрі, тумані або високій вологості повітря-

Умови застосування

При температурі + 20 °C та відносній вологості повітря 65 % через 24 години поверхня суха.
Через 2-3 дні поверхня може піддаватись навантаженню та подальшій обробці.
При висиханні відбуваються фізичні процеси, випаровування вологи. Тому в прохолодну пору
року та при підвищеній вологості повітря потрібно розраховувати на збільшення часу висихання.
В процесі висихання, для захисту від дощу потрібно вкривати тентом.

Період висихання

Робочі інструменти відразу після застосування помити водою.Очищення інструментів

Вміст упаковки ретельно перемішати з допомогою мішалки на повільному обертанні. При
необхідності для регулювання консистенції розбавити водою; при нанесенні вручну макс. 1%,
при розпиленні макс. 2%.

Підготовка матеріалу
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Примітки

Шкідливо для водних організмів, може мати шкідливий вплив на водойми.Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою
водою та звернутись до лікаря. При потраплянні на шкіру відразу змити великою кількістю води.
Не допускати потрапляння в каналізацію, стічні води та на грунт. При проковтуванні відразу
звернутись до лікаря, так як може бути пошкоджена мікрофлора кишечнику. Не вдихати туман
при розпиленні.

Утилізуються тільки повністю пусті ємкості. Рідкі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як
відходи на водній основі, а висохлі залишки матеріалів – як затверділі фарби можуть бути
утилізовані як відходи фарб на водній основі, а висохлі залишки матеріалів - як затверділі фарби
або побутові відходи.

Утилізація

ЕАК 080112

см. паспорт безпеки, а також наступні ТІ:Дані з безпеки / маркування при
транспортуванні

■ Nr. 160 Cap-elast
■ Nr. 659 Putzgrund 610
■ Nr. 195 Sylitol-Fassadenfarben
■ Nr. 145 AmphiSilan
■ Nr. 295 Sylitol Modellier- und Spachtelputz
■ Nr. 652 Dupa-grund
■ Nr. 660 OptiGrund E.L.F

M-SF01 FКод продукту

В рамках даної технічної інформації по обробці усіх основ, що зустрічаються на практиці. Якщо
обробляються основи, що не вказані у даній технічній інформації, то слід звернутись до нас або
до наших технічних співробітників.

Інше маркування
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