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Capatect Klebe- und
Dichtungsmasse 114
2-компонентна клейова та ущільнювальна маса, не містить
розчинників

Опис продукту

Бітумний клей для приклеювання ізоляційних плит Capatect-Perimeterdämmplatten на бітумну
ізоляцію і на інші поверхні зі здатністю до навантажень в рамках теплоізоляційних композиційних
систем Capatect.
Підходить також для вертикальної ізоляції поверхні з елементами будівель, що стикаються з
землею, в якості бітумного ущільнювача згідно DIN 18 195- 4-6: 2000-08 проти вологості грунту
та води.

Сфера застосування

■ не містить розчинників
■ простий в застосуванні
■ висока ступінь початкової адгезії
■ еластичний в процесі затвердіння
■ дуже хороша водостійкість
■ не містить азбестових волокон
■ консистенція стійка, для нанесення шпателем
■ стійкий до старіння і гниття
■ перекриває тріщини до 2 мм (E DIN 28052-6 при 4оС)
■ може застосовуватися до глибини закладення фундаменту 3,0 м під землею

Властивості

Комбінована упаковка 30 кгУпаковка/Розмір тари

■ рідкий компонент, частина А = 22 кг  (бітумна емульсія)
■ порошковий компонент, частина В = 8 кг (гідравлічне сполучна)

чорнийКолірні відтінки

У сухому, прохолодному місці, без морозу. Берегти від прямих сонячних променів. Контейнери
перед тривалими перервами в роботі (наприклад, на зиму) необхідно повністю спустошити.
Термін зберігання 24 місяці з моменту виробництва.

Зберігання

■ Затвердіння: бл. через 2 дні
■ Пропорція змішування: 22 мас. частки компонента А та 8 мас. часок компонента В
■ Стійкість до дощу: прибл. через 4 год
■ Товщина шару: 1 мм в сухому стані відповідає 1,38 мм в мокрому стані

Технічна характеристика

Час життєздатності матеріалу: бл. 2 годин

■ Щільність: частина А бл. 1,06 кг/л
■ Консистенція: в незмішаному стані - порошкоподібна і

рідка, в змішаному стані - пастоподібна
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Застосування

Поверхня повинна бути рівною, чистою, володіти здатністю до навантажень та не містити
розділяючих речовин. Вона може бути вологою, але не мокрою.

Придатні основи

Нові ґрунтувальні штукатурки повинні тверднути мінімум 2-4 тижні. Виступаючі бетонні або
цементні залишки, забруднення, старі бітумні ущільнювачі без здатності до навантажень і т.п.
повинні бути видалені.
Відкриті шви 2-5 мм необхідно закрити масою Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114 в якості
зернистої шпаклівки або відповідної штукатуркою.
Для бетонних поверхонь потрібно нанести зернисте шпатлювання.
Слід уникати утворення пустот через глибокі пори або порожнечі.
Подальша обробка зернистої шпаклівки матеріалом Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114
можлива приблизно через 3 години.
Подальша обробка першого шару Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114 можлива приблизно
через 1-2 дня в залежності від температури.
Поглиблення або шви більше 5 мм повинні бути залиті відповідним розчином для створення
рівної поверхні.

Підготовка основи

Використовувати інструмент для перемішування. Спочатку трохи перемішати рідкий компонент
А. Потім порціями додати порошковий компонент В в рідкий компонент і перемішати до
однорідної маси без грудок.
При частковому використанні матеріалу обидві частини повинні бути зважені в правильній
пропорції (частина А: частина В = 22: 8).
Час життя матеріалу при 20оС бл. 2 годин. При більш високій температурі час зменшується, при
більш низькій температурі - збільшується.

Підготовка матеріалу

Зернисте шпаклювання: бл. 1-2 кг/м2

Попередній ущільнюючий шар: бл. 0,1-0,2 кг/м2

Вологість ґрунту і вода: 4,7 кг/м2 (4,1 мм в мокрому стані)
Тимчасово накопичена вода: 6,2 кг/м2 (5,5 мм в мокрому стані)
Вода під тиском: 6,2 кг/м2 (5,5 мм в мокрому стані)
Приклеювання ізоляційних плит: бл. 1,5-2,5 кг/м2 

Витрата

Величина витрати може коливатися в залежності від жорсткості поверхні. При необхідності
точну витрату можна матеріалу можна визначити при пробному нанесенні.

Температура при застосуванні:
При нанесенні і сушці температура циркуляційного повітря і основи повинна бути не нижче + 5°
С і не вище +30°С.
Не наносити при прямих сонячних променях, сильному вітрі, тумані або високої вологості
повітря.
Слідувати вказівкам в інструкції німецької профспілки в сфері штукатурних робіт «Нанесення
штукатурок при високій або низькій температурі».
Не наносити на поверхні, розпечені сонцем, на замерзлі поверхні і не працювати під дощем.

Умови застосування

Час затвердіння в залежності від поверхні, вологості повітря, температури і товщини шару
становить бл. 2 днів.
При зниженій температурі і підвищеній вологості повітря потрібно розраховувати на збільшення
часу висихання.

Період висихання

Відразу після застосування інструменти можна почистити водою.
У сухому стані інструменти необхідно чистити розчинником з вмістом розчинників.

Очищення інструментів

Замішану клейову масу нанести кельмою на ізоляційну плиту для видимої області над рівнем
ґрунту так званих точковим методом.
При використанні в грунті нанести на плиту кілька згустків клейової маси посередині (мін. 6 штук
на плиту).
Плити щільно притиснути до поверхні легкими притискаючими рухами, щоб з'явилось щільне
зчеплення з поверхнею. Виступаючий з боків клей видалити шпателем. Нашарування
ізоляційних плит повинно здійснюватися в поєднанні з чистими швами.
Над верхнім краєм ґрунту плити необхідно додатково закріпити дюбелями Capatect.

Застосування

Передумовою для нанесення цокольного ущільнювального шару є наявний на будівельному
майданчику ущільнювач від вологості, згідно DIN 18 195 у співвідношенні до ступенів
навантаження «вологість ґрунту», «вода без тиску», «вода під тиском».
Можливі необхідні заходи щодо відведення води з допомогою дренажу згідно DIN 4095 при «
застояній воді» або «воді, яка спричиняє вплив» залишаються недоторканими з боку заходів з
ущільнення і теплоізоляції. Згідно DIN 18 195 вертикальне загородження від вогкості потрібно
провести до 30 см над верхнім краєм ґрунту.

Необхідні умови будівництва

Підходить для будь-яких мінеральних поверхонь, наприклад для кладки з бетонного каменю,
цегли з вертикальними порожнечами, силікатної цегли, пористої легкої цегли, бетону, пористого
бетону, нових мінеральних штукатурок, а також для армуючих шарів теплоізоляційних
композиційних систем, штукатурок розчинних груп Р I , P II, P III згідно DIN 18 550 і інших старих
штукатурок і покриттів зі здатністю до навантажень.

Підходящі підкладки вище рівня
ґрунту

У разі навантажень, тимчасово накопиченій воді і воді під тиском необхідно посередині
прокласти тканину Capatect Gewebe 650/110.
Матеріал наноситься в два шари з часом висихання кожного шару 24 години.

Гідроізоляція будівлі
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Армуючий шар теплоізоляційної композиційної системи Capatect при необхідності можна трохи
завести під верхній край ґрунту на ізоляційні плити Capatect Perimeterdämmplatten.
Після затвердіння в цій області до верхнього краю ґрунту наноситься клейова і ущільнювальна
маса в якості захисту від вологи.
Верхній край захисної шпаклівки повинен починатися трохи нижче верхнього краю ґрунту в
фільтруючому шарі гравію. Відповідно до DIN 18195 зазвичай 30 см над верхнім краєм ґрунту,
мінімум 15 см.

Захисне шпаклювання

Ізоляційні плити Capatect-Perimeterdämmplatten 115 призначені для теплоізоляції цокольних
поверхонь (починаючи з товщини 20 мм) і дотичних з грунтом елементів будівель (ізоляція по
периметру; починаючи з товщини 50 мм), їх приклеюють клеєвою і ущільнюючою масою
Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114 до вертикальному ущільнювача будови.
Необхідно дотримуватися норм Спільного допуску будівельного нагляду № Z-23.33-1257 для
ущільнення по периметру.

Приклеювання теплоізоляційних
плит

Примітки

Порошковий компонент (сухий розчин):
Викликає подразнення шкіри. Небезпека серйозного пошкодження очей. Зберігати в
недоступному для дітей місці. Не вдихати пил. Уникати потрапляння в очі і на шкіру. При
попаданні в очі рясно промити водою і звернутися до лікаря. При роботі надягати спеціальні
захисні рукавички та окуляри / захисну маску для обличчя. При ковтанні відразу звернутися до
лікаря і показати упаковку або етикетку. Мінеральний порошковий компонент реагує як луг.

Рідкий компонент:

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

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

Рідкий компонент:
Утилізувати тільки порожню упаковку. Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи
матеріалів, що клеять, змішуються з водою, а висохлі залишки матеріалу - як затверділі бітумні
суміші або як змішані відходи при знесенні і будівництві.
Порошковий компонент (сухий розчин):
Утилізувати тільки порожню упаковку. Затверділі залишки продукту утилізувати як змішані
відходи при знесенні і будівництві.

Утилізація
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