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Capatect CarboNit
Готова до застосування, посилена вуглецевими волокнами,
легка армована маса для негорючих теплоізоляційних
композиційних систем Capatect-WDVS OrCa (Система Carbon
DarkSide).

Опис продукту

Завдяки високій частці карбонових волокон, а також нано-кристалічним складовим елементам
досягається дуже висока стійкість до механічного впливу. Завдяки спеціальній рецептурі,
оптимізованій для цокольної області, Carbonit може застосовуватися на ділянках, що піддаються
впливу водни. За рахунок цього, в подібних областях, можна відмовитися від використання
нечутливих до води пластин (XPS-R і EPS-P) і використовувати звичайні фасадні ізоляційні
матеріали EPS.

Сфера застосування

■ Двокомпонентна, посилена карбоновими волокнами шпатлювальна маса з високою стійкістю
до ударів для нанесення армуючого нижнього штукатурного шару в цокольній області.

Номінальна товщина шару 8 мм відповідно до норми ÖNORM B6410.

Властивості

Дисперсія синтетичного матеріалу з додаванням алюмінатів кальцію, силікатів кальцію і оксидів
магнію нано-величини.

В’яжуче

Відро 25 кгУпаковка/Розмір тари

Capatect Carbonit: світло-бежевийКолірні відтінки

Capatect Carbonit Powder: білий

Зберігати в прохолодному місці, без впливу морозу. Термін зберігання в оригінально закритій
упаковці 6 місяців.

Зберігання

Ударостійкість при 8 мм: >> 50 ДжоулівТехнічна характеристика

Зазначені величини є приблизними, в різних партіях можливі невеликі відхилення через
застосування натуральної сировини.

Не можна покривати мінеральними фінішними штукатурками і армуючими масами!

Вказівки

Застосування
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Продукт Capatect Carbonit наноситься в два шари.

Перший шар нанести по ширині полотен тканини за допомогою зубчастого шпателя і
зашпатлювати склотканину Capatect з напуском мінімум 10 см. Потім ще раз зашпаклювати
Capatect Carbonit в техніці «мокре по мокрому», щоб забезпечити повне покриття тканини.
Номінальна товщина першого шару нижньої штукатурки становить 5 мм, при цьому склотканина
Capatect розміщується в зовнішній третині шару. Другий шар також нанести по ширині полотен
тканини за допомогою зубчастого шпателя і зашпатлювати склотканину Capatect з накладенням
мінімум 10 см. Потім ще раз зашпаклювати Capatect Carbonit в техніці «мокре по мокрому»,
щоб забезпечити повне покриття тканини. Номінальна товщина другого шару нижньої
штукатурки становить 3 мм, при цьому склотканина Capatect розміщується в середині шару.

Метод нанесення

При номінальній товщині шару 8 мм бл. 13,5 кг/м2, включаючи додавання Capatect Carbonit
Powder. 

Витрата

При нанесенні і висиханні температура циркуляційного повітря і основи повинна бути не нижче
+8°С і не вище +30°С.
Не наносити при прямих сонячних променях, сильному вітрі, тумані або високій вологості
повітря.

Умови застосування

При +20оС і 65% відносній вологості повітря в залежності від структури бл. 24 годин. При більш
низькій температурі і високій вологості повітря час висихання відповідно збільшується.

Період висихання

Примітки

Даний продукт не є небезпечним матеріалом відповідно до закону про хімічні речовини і тому
не підлягає маркуванню. Дотримуйтесь звичайних заходів безпеки і гігієни, що діють при роботі
з хімічними речовинами. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Пункт спалювання особливих відходів або пункт збору проблемних матеріалів. Не можна
утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Не допускати попадання в каналізацію / стічні
води або в грунт.

Утилізація

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