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Capatect Leichtgrundputz 170
Мінеральна легка штукатурка для зовнішніх і внутрішніх робіт

Опис продукту

Легка мінеральна грунтувальна штукатурка, спеціально розроблена для підвищених вимог
сучасних теплоізолюючих легких конструкцій з матеріалів з невеликою щільністю (пориста легка
цегла, керамзит, пемза, пористий бетон і т.п.), в тому числі під системи теплоізоляції.

Сфера застосування

■ легко наноситься і обробляється
■ придатна також для машинного нанесення
■ модифікована добавками, що поліпшують нанесення, адгезію і гідрофобність
■ водовідштовхуюча згідно DIN 18550
■ висока паропроникність
■ низька теплопровідність
■ екологічно чиста

Властивості

цемент, гідрат вапнаВ’яжуче

мішок 20 кгУпаковка/Розмір тари

натурально-білийКолірні відтінки

У прохолодному, захищеному від вологи місці, як продукти, що містять цемент і вапно. Зберігання

згідно DIN EN 998-1:Технічна характеристика

■ Теплопровідність:
ТеплопровідністьТеплопровідність

відповідно DIN EN 1745:
λ10, dry ≤ 0,39 Ватт/м*K для P=50%
λ10, dry ≤ 0,44 Ватт/м*K для P=90%

■ Водопроникність (показник w): низька, W3 = 0,5 кг/(м²*год0,5) 
■ Міцність при стисканні: (після 28 днів) бл. 4,1 Н/мм² (CS II: 1,5 – 5,0 Н/мм²)
■ Щільність твердого розчину: 1,2 – 1,5 кг/дм³
■ Заходи при пожежі: негорюча, клас А1 у відповідності з DIN 18 550-4
■ Консистенція: Порошкова

170Артикул продукту/Продукт №

Застосування

Бетон, пористий бетон, повнотіла і пустотіла цегла, легка пориста цегла з ізолюючими
властивостями, легкий бетон з пористим заповнювачем.

Придатні основи

Основи повинні бути рівними, міцними, чистими, сухими, без розділяючих речовин і володіти
здатністю до навантажень.
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На нормально вбираючі поверхні, наприклад, на цегляну кладку, при необхідності після
змочування, «набризкувати» штукатурку (наприклад, Capatect Leichtgrundputz 170) для кращого
зчеплення наступного шару.
Сильно вбираючі поверхні попередньо заґрунтувати продуктом Sylitol-Konzentrat 111. На всі кути
і краї, а також деформаційні шви встановити відповідні штукатурні профілі.

Підготовка основи

Для ручного нанесення вміст мішка 20 кг засипається поступово 4-5 л чистої холодної води при
перемішуванні мішалкою на повільних обертах (пр. 400 обер/хв) до утворення однорідної маси
без грудок. Потім суміш необхідно залишити приблизно на 5 хв. для дозрівання і ще раз
перемішати. При необхідності після часу дозрівання консистенцію можна відрегулювати
невеликою кількістю води.
Для машинного нанесення Capatect Leichtgrundputz 170 перемішувати мішалками безперервної
дії, гвинтовими або подаючими насосами і штукатурними машинами регулюється подача води в
залежності від типу агрегату і визначається методом, рекомендованим в інструкції обладнання.

Підготовка матеріалу

На суцільну однорідну поверхню матеріал наноситься в один прийом товщиною 10 - 20 мм. На
змішані або неоднорідні поверхні наносити в два шари методом «мокре по мокрому» (перший
шар 10 мм, другий шар 5-10 мм). Невеликі вибоїни можна закрити одним кроком розчином
Capatect-Leichtgrundputz 170 до товщини шару 40 мм.
Після нанесення поверхня вирівнюється широкою кельмою (штукатурним правилом). Останній
шар після схоплювання штукатурки (4 - 16 год. в залежності від умов висихання) окропити
водою і рівно затерти за допомогою пінополістирольної або повстяної терки, або жорсткої губки.
На стиках різних будівельних матеріалів, як наприклад, при наявності легких дерев'яних плит,
короба для жалюзі рекомендується наносити розчин шаром приблизно 10 мм і потім укласти в
нього склосітку (Capatect Gewebe 650) з напуском бл. 10 см. Поверхням штукатурки, що
схопились, для уникнення утворення нашарувань надати легку шорсткість малярною щіткою.
Через не менше ніж 12 годин (в залежності від умов висихання) нанести другий шар 5-10 мм і
вирівняти, як зазначено вище.
Мінімальна товщина нанесення шару - 10 мм. Шари більше 20 мм наносити пошарово надаючи
поверхні необхідну шорсткість для хорошого зчеплення наступного шару. Кожен наступний шар
наносити після достатнього висихання попереднього шару (1-2 діб, залежно від вологості і
температури навколишнього повітря, при низькій температурі і високій вологості повітря часовий
інтервал збільшується).

Метод нанесення

Мінімальна товщина нанесення шару - 10 мм. Шари більше 20 мм наносити поступово,
надаючи поверхні необхідну шорсткість для хорошого зчеплення наступного шару. Кожен
наступний шар наносити після достатнього висихання попереднього шару (1-2 діб, залежно від
вологості і температури навколишнього повітря, при низькій температурі і високій вологості
повітря часовий інтервал збільшується).

Товщина шару

1,2 кг/м²/мм.
бл. 12 кг/м² при товщині шару 10 мм.
Ці дані витрати прораховані без урахування втрат на просипку та усадку. При розрахунку
необхідно передбачати можливі відхилення в залежності від об'єкта і умов нанесення.

Витрата

Залежно від температури і вологості повітря час застосування (час життя) свіжого розчину
становить близько 2 годин. Матеріал, що почав застигати, не розбавляти водою і не
перемішувати знову.

Тривалість обробки

Під час нанесення і в процесі висихання температура навколишнього середовища і поверхні не
повинна опускатися нижче +5°C.

Умови застосування

При 20°C та відносній вологості повітря 65% через 24 години штукатурка суха на поверхні,
повне висихання і навантаження приблизно через 5 днів.

Період висихання

Штукатурка висихає внаслідок гідратації і фізично, тобто за рахунок випаровування води.
Особливо в холодну пору року і при високій вологості повітря висихання сповільнюється.
Після достатнього затвердіння і висихання необхідно поверхню штукатурки заґрунтувати за
допомогою грунтовки Capatect-Putzgrund 610 перед нанесенням фінішної легкої мінеральної або
силікатної штукатурки. При цьому необхідно в залежності від погодних умов витримати
Leichgrundputz 170 протягом приблизно 2 тижнів.

Інструмент і робоче обладнання після застосування промити водою.Очищення інструментів

Укаладання склосітки:
На стиках різних будівельних матеріалів, як, наприклад, при наявності легких дерев'яних плит,
короб для жалюзі рекомендується наносити розчин шаром приблизно 10 мм і потім укласти в
нього склосітку (Capatect Gewebe 650) з напуском бл. 10 см. Поверхням штукатурки, що вже
схопились, для уникнення утворення напливів надати легку шорсткість малярною щіткою. Не
менш ніж через 12 годин (в залежності від умов висихання) нанести другий шар в 5-10 мм і
вирівнювати як зазначено вище.

Армуючий шар

Берегти робочі поверхні від занадто швидкого висихання, яскравого сонця, високої температури
і вітру. Висохлі поверхні при необхідності періодично змочувати.
Для захисту від дощу під час висихання будівельні підмостки рекомендується завісити тентом.

Вказівки
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Примітки

Подразнює очі і шкіру.
Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Уникати попадання на шкіру. Уникати потрапляння в
очі. При попаданні в очі негайно як слід промити водою і викликати лікаря. Працювати в
спеціальних рукавичках. У випадку проковтування негайно звернутися до лікаря і показати йому
упаковку або цю етикетку.
Більш детальну інформацію дивіться в паспорті безпеки.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Порожню упаковку і отверділу штукатурку утилізувати як будівельні відходи.Утилізація
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