
Технічна інформація

Capatect-SI-Fassadenfinish 130
Вирівнююча фарба на основі рідкого скла.

Опис продукту

Компенсаційне покриття для тонованих фасадних штукатурок Sylitol-Fassadenputz, легких
мінеральних штукатурок Capatect-Mineral-Leichtputze і мінеральних штукатурок Capatect-
Mineralputze. Для кольорового оформлення оштукатурених поверхонь.

Сфера застосування

■ водовідштовхуюча, атмосферостійка
■ високий показник паропроникнення
■ практично не створює напруги
■ лугостійка
■ володіє дуже гарною здатністю покриття
■ проста в застосуванні
■ з нейтральним запахом
■ екологічно чиста
■ основа в'яжучого: калієве рідке скло з органічними стабілізаторами

Властивості

Біла: 15л.
Тонована: 12,5л.

Упаковка/Розмір тари

БілийКолірні відтінки

■ Можливо тонування в заводських умовах згідно колекції CaparolColor або Caparol 3D System.
■ Підходить для машинного тонування на дозуючих установках ColorExpress.
■ Інші спеціальні тони за запитом. (Коефіцієнт яскравості Histolith Volltonfarbe SI.

МатоваСтупінь глянцю

■ В прохолодному місці, але не на морозі.
■ Берегти від прямого сонячного проміння.
■ Термін зберігання 12 міс.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,45 г/см3 

■ Еквівалент дифузії
повітряного шару sd H 2 O:

S d   < 0,05 м згідно DIN EN 7783 частина 2

■ Консистенція: рідка
■ Капілярна абсорбція води: Капілярне водопоглинання: w < 0,08 [кг/(м2  

• год0,5)] згідно  DIN EN 7783 частина 3

Технічна характеристика



Технічна інформація
Застосування

Особливо добре підходить для нанесення одноразового вирівнюючого шару на силікатні і
мінеральні штукатурки Capatect-Silikat- und Mineralputze, а також в якості зовнішнього покриття
на мінеральні поверхні, кладку з силікатної цегли і т.п.

Придатні основи

Поверхні повинні бути міцними, чистими, сухими та не мати розділяючих речовин. Підготовка основи

бл. 250 мл/м2 на один шар.Витрата

На фарбування шорсткуватих поверхонь витрачається відповідним чином більше фарби. Точна
витрата визначається шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Під час нанесення і в процесі висихання температура навколишнього середовища і поснови НЕ
повинна опускатися нижче + 8 ° C і підніматися вище + 30 ° C. Не працювати при прямих
сонячних променях, при сильному вітрі, тумані або високій вологості повітря. Див. вказівки в
інструкції «Нанесення штукатурок при високій і низькій температурі» Німецького об'єднання
штукатурів.
Увага: На твердих, прохолодних основах або при обумовлених погодними умовами параметрах
сушки при дії вологи (дощ, роса, туман) допоміжні матеріали можуть залишати на поверхні
жовтуваті/прозорі, злегка глянцеві і клейкі сліди стікання. Ці допоміжні матеріали є
водорозчинними і видаляються великою кількістю води або після багаторазових сильних дощів.
Це не має впливу на якість висохлого покриття. Якщо необхідно провести подальшу обробку
покриття, допоміжні матеріали/патьоки необхідно попередньо змочити і через деякий час
ретельно змити. Необхідно виконати додаткове покриття ґрунтовки продуктом CapaGrund
Universal. При нанесенні покриття при відповідних кліматичних умовах патьоків не утворюється.

Умови застосування

■ При температурі + 20 ° C і відносній вологості повітря 65% час висихання становить 2 - 8
годин. 

■ При більш низькій температурі і більш високої вологості повітря час висихання збільшується.
■ Час висихання між двома шарами повинен складати не менше 8 год.

Період висихання

Робочі пристрої та інструменти після застосування відразу промити водою.Очищення інструментів

Вирівнюючий шар наноситься мінімум через 7 днів після часу висихання структурної штукатурки
(залежно від погодних умов). При необхідності Capatect-SI-Fassadenfinish можна розбавляти
максимум 3% Sylitol-Konzentrat 111, матеріал необхідно ретельно перемішати. При нанесенні
вирівнюючого покриття в тон штукатурки досить одного робочого проходу. Для кольорового
оформлення потрібно два робочих проходи, тобто ґрунтувальне і фінішне покриття.

Застосування

Примітки

■ Шкідливо для водних організмів, у водоймах може створювати тривалий шкідливий вплив.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою водою і звернутися до лікаря.
■ При попаданні на шкіру відразу змити великою кількістю води з милом.
■ Не викидати в каналізацію, стічні води і в грунт.
■ Берегти очі і шкіру від бризок.
■ При проковтуванні відразу звернутися до лікаря, тому що може бути пошкоджена флора

кишечника.
■ Не вдихати туман при розпилюванні.
■ Навколишні поверхні необхідно ретельно закрити.
■ Бризки фарби, що потрапили на лаковані, скляні, керамічні, металеві поверхні, і поверхні з

натуральних каменів відразу змити водою.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Утилізуються тільки повністю порожні ємкості.Утилізація

■ Рідкі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як відходи фарб на водній основі.
■ Висохлі залишки матеріалів - як затверділі фарби або побутові відходи. ЕАК 080112

Див. паспорт безпеки.Дані з безпеки / маркування при
транспортуванні

Для даного продукту (кат. А/h): 30 г/л (2010). Даний продукт містить макс. 12 г/л VOC (ЛОС).Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС
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