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Caparol Fassaden-Feinspachtel
Готова до застосування шпаклювально маса на основі
синтетичних матеріалів

Опис продукту

Шпаклювальна маса, що легко розтягується - для виправлення дрібних дефектів і нерівностей в
штукатурці, бетоні, для згладжування і вирівнювання нерівномірно затертих отштукатуренних
ділянок, а також для загладжування бетону.
Максимальна товщина шару: 1 мм.

Сфера застосування

■ атмосферостійка, екологічно чиста
■ легко розтягується 
■ зручна в застосуванні
■ хороша адгезія з поверхнею

Властивості

Дисперсія синтетичного матеріалу згідно DIN 55 945В’яжуче

овальні пластикові відраУпаковка/Розмір тари

4 кг та 25 кг

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

Застосування

Основи повинні бути чистими, сухими, без розділяючих речовин. Необхідно дотримуватися
положень Порядку підряду на надання будівельних послуг (VОВ), частина С, DIN 18 363, розділ
3.

Придатні основи

Штукатурки розчинної групи PII, PIII:Підготовка основи

Новыі штукатурки можна покривати після повного висихання, як правило, через 2 тижні при
20оС і відносній вологості повітря 65 %.

При несприятливих погодних умовах (дощ, вітер) необхідно дотримуватися більш тривалого
періоду витримування.

Старі штукатурки: У місцях локального ремонту штукатурки повинні добре схопитися і
просохнути.

На грубопористих, вбираючих штукатурках з легким осипом піску рекомендується грунтування з
використанням продукту OptiGrund E.L.F.
На критичних поверхнях необхідно грунтування продуктом Dupa-grund.

Бетон:
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Бетонні поверхні з відкладеннями бруду або з борошнисто-зернистим шаром необхідно
очистити механічним способом або промити струменем води під тиском при дотриманні
відповідних інструкцій.
На слабо вбираючі, гладкі поверхні нанесіть шар грунтовки CapaGrund Universal.
На грубопористих, вбираючих поверхнях з легким осипом піску рекомендується грунтування з
використанням продукту OptiGrund E.L.F.
На крейдових поверхнях необхідно грунтування продуктом Dupa-grund.

Цементо-волокнисті плити (без покриття):

Плити з поверхневим ущільненням, прогрунтувати з використанням продукту Dupa-Haftgrund.
На вивітрені, сильно вбираючі плити нанести грунтувальне покриття продуктом Dupa-grund.
Невмонтовані плити слід обробляти, включаючи тильну сторону і торці.

Покриття, стійкі до навантажень та виконані дисперсійними фарбами:

Крейдові покриття, виконані дисперсійними фарбами, очистити струменем води під тиском при
дотриманні відповідних інструкцій.
Глянцевим поверхням спочатку надати шорсткості.
Нанести ґрунтувальне покриття за допомогою Putzgrund 610.

Покриття, нестійкі до навантажень та виконані дисперсійними фарбами або
штукатурками на основі синтетичних смол:

Видалити без залишку придатними для цього методами, наприклад, механічним способом або
протравленням і наступним промиванням струменями гарячої води під високим тиском при
дотриманні відповідних інструкцій.
На слабо вбираючі, гладкі поверхні нанести грунтувальні покриття CapaGrund Universal.

На крейдові вбираючі поверхні з легким осипом піску нанести ґрунтовку Dupa-grund.

Наноситься штапелем або кельмою.
Шпаклювальні стики необхідно вирівняти кельмою з легким натисканням.
У висохлому стані Caparol Fassaden-Feinspachtel добре шліфується.
 
Товщина шару, що наноситься:
Оптимальна товщина шару, що наноситься 0,5 - 1 мм.
За один робочий процес можна наносити шар товщиною до 1 мм.
Шпаклівка Caparol Fassaden-Feinspachtel добре розтягується.

Метод нанесення

Подальша обробка:
При температурі + 20°C і відносній вологості повітря 65% Caparol Fassaden-Feinspachtel може
піддаватися подальшій обробці через 24 години. При більш низькій температурі і підвищеній
вологості повітря цей час збільшується.
Перед подальшою обробкою на зашпатльовані ділянки необхідно нанести грунтувальне
покриття CapaGrund Universal або AmphiSilan-Grundierfarbe в залежності від застосовуваних
далі матеріалів.
Повністю зашпатльовані поверхні можна не грунтувати.
Для штукатурок на основі синтетичних матеріалів потрібно грунтування матеріалом Putzgrund
610.

Структура покриття

В залежноті від способу нанесння та товщини шару бл. 500 – 800 г/м2 і більше.Витрата

Нижня температурна межа при нанесенні та висиханні:Умови застосування

+5оС для навколишнього середовища та поверхні.

На Caparol Fassaden-Feinspachtel не можна наносити грунтовки, що містять розчинники!Вказівки

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити водою. Не
допускати попадання в каналізацію / стічні води і в грунт.
Додаткові відомості: див.паспорт безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Утилізувати тільки порожню упаковку. Рідкі залишки продукту можуть бути утилізовані як
відходи фарб на водній основі, затверділі залишки продукту - як затверділі фарби або побутове
сміття.

Утилізація

M-DF02Код продукту

Дисперсія акрилової смоли, карбонат кальцію, вода, допоміжні засоби для плівкоутворення,
добавки, консерванти.

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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