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Capatect-Buntstein-Sockelputz
691
Штукатурка з кольоровим дрібним гравієм для зовнішніх і
внутрішніх робіт.

Опис продукту

Готова до застосування штукатурка на основі чистого акрилату з кольоровим крупнозернистим
кварцовим піском або дрібним гравієм з природного каменю.

Сфера застосування

Застосовується як цокольна штукатурка, наприклад:

■ разом з системами Capatect-WDV-System або Capatect-VHF-System
■ на бетон без покриття
■ на вирівнюючі штукатурки розчинної групи P II + PIII по DIN 18 550
■ на гіпсокартон або вирівнюючі штукатурки розчинної групи P IV + PV

■ атмосферостійка,
■ стійка до стирання по VOB, C - DIN 18 363
■ володіє високою адгезійною міцністю,
■ ударостійка,
■ відкрита для дифузії водяної пари,
■ розбавляється водою,
■ легка в застосуванні,
■ витримує механічні навантаження та очищення,
■ на акрилатній основі,
■ зі структурним зерном з кольорового кварцового піску Coloritquarz,
■ спеціально підібрана світлостійка комбінація в'яжучого і наповнювачів.

Властивості

Відро 25 кгУпаковка/Розмір тари

01 Grau / сірий 05 Vesuvgrau / сірий Везувій

02 Irischgrün / ірландський зелений 06 Rosatoquarz / рожевий кварц

03 Flintrot / кремнієвий червоний 07 Kieselgrau / кремнієвий сірий

04 Anthrazit / антрацит 08 Kieselbunt / кремнієвий кольоровий

Колірні відтінки

Шовковисто-матоваСтупінь глянцю

У прохолодному місці, але не на морозі.
Берегти від прямих сонячних променів.

Зберігання
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■ Максимальна величина зерна: 2,0 мм.
■ Еквівалент дифузії повітряного
шару sd H 2 O:

на Capatect Klebe- Spachtelmasse
190,: sd  Н2 О < 0,6 м

■ Щільність твердого розчину: бл. 1,5 кг/дм3  

■ Коефіцієнт водопоглинання: w < 0,2 кг/(м2  · ч0,5) згідно DIN 52617
■ Консистенція: пастоподібна

Технічна характеристика

691Артикул продукту/Продукт №

Застосування

Поверхня повинна бути рівною, чистою, сухою, міцною, без розділяючих речовин, володіти
здатністю до навантажень.
На старі ґрунтувальні штукатурки, при необхідності, нанести зміцнюючу грунтовку або захист від
надмірно швидкого/передчасного висихання ("згоряння") наступного шару. Нові ґрунтувальні
штукатурки тверднуть і набирають міцність мінімум 2 - 4 тижні.
При застосуванні препарату на цокольних поверхнях в системі Capatect-WDV-Systems
армуючий шар повинен затвердіти і висохнути.

Підготовка основи

Нанести штукатурку з кольоровими каменями щільним шаром за допомогою кельми з
нержавіючої сталі на сухий грунтувальне покриття, зняти надлишки до товщини зерна і
вирівняти.
Стежити за рівномірним нанесенням матеріалу і уникати стиків.
Після легкого підсихання рекомендується вирівняти поверхню чистою кельмою з нержавіючої
сталі.
Через використання натурального грануляту можливі невеликі коливання колірного тону. Тому,
на дотичних поверхнях необхідно використовувати матеріал з однієї партії або змішати
заздалегідь матеріали з різних партій.
Нанесені малярні стрічки необхідно видалити перед затвердінням.

Метод нанесення

Структура покриття

Ґрунтувальне покриття:  На поверхню необхідно нанести ґрунтовку Putzgrund 610; в ґрунтовку потрібно додати відповідний колір
Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe (AVA), можливо тонування в системі ColorExpress (згідно з таблицею) або заводське тонування.

Інформація для тонування ґрунтувального шару:

Тонування ґрунтовки Putzgrund 610 у якості ґрунтувального шару

AVA Необхідна кількість добавки в мл на 25 кг ґрунтовки Putzgrund

Buntsteinputz 01
grau

02
irischgrün

03
flintrot

04
anthrazit

05
vesuvgrau

06
rosatoquarz

07
kieselgrau

08
kieselbunt

Чорний (schwarz) 877 1010 812 4570 538 2031 760 1150

Охра(ocker) 222 1750 3256 202 92 784 61 1180

Червоно-
коричневий
(rotbraun)

20 – 6954 101 23 530 – –

Зелений (grün) – 74 – – – – 210

Колекція
ColorExpress  Capatect
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бл. 5,0 кг/м2Витрата

При нанесенні і висихання температура навколишнього повітря і основи повинна бути не нижче
+ 5°С і не вище +30°С.
Не наносити при прямих сонячних променях, сильному вітрі, тумані або високій вологості
повітря.
Слідувати вказівкам в інструкції німецької профспілки в сфері штукатурних робіт «Нанесення
штукатурок при високій або низькій температурі».

Умови застосування
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Для захисту від дощу під час висихання поверхню необхідно покрити брезентом / тентом.
При помірних погодних умовах штукатурка суха на поверхні і може піддаватися навантаженню
через 3 - 4 дні, повністю висихає через 6 - 8 днів.
При висиханні відбуваються фізичні процеси, випаровування рідини. Тому, в холодну пору року і
при підвищеній вологості повітря потрібно розраховувати на збільшення часу висихання.

Період висихання

Відразу після застосування почистити інструменти водою.Очищення інструментів

Вміст упаковки ретельно перемішати за допомогою мішалки на повільних обертах. При
необхідності для регулювання консистенції розбавити водою - макс. 2%.

Підготовка матеріалу

Штукатурка Capatect-Buntstein-Sockelputz не призначена для горизонтальних поверхонь, що
піддаються впливу води.

Вказівки

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ретельно промити водою.
Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в грунт.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Утилізувати тільки порожню упаковку. Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи фарб на
водній основі, засохлі залишки - як засохлі фарби або як побутове сміття. EAK 08 01 12.

Утилізація

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

M-DF02Код продукту
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