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Capatect CarbonSpachtel
Армуюча маса на емульсійній основі для  теплоізоляційної
композитної системи Capatect Carbon з високою стійкістю до
ударів, посилена вуглецевими волокнами.

Опис продукту

Готова для застосування армуюча маса для застосування в складі теплоізоляційної композитної
системи Capatect Carbon B, для ремонту будівель функціонального призначення та фасадів.

Сфера застосування

■ Посилена карбоновими волокнамиВластивості

■ Висока стійкість до ударів

■ Підвищена стійкість для запобігання тріщин

■ Чудові технологічні властивості / дуже зручна в застосуванні

■ Слабкий натяг

■ Атмосферостійка

Відро, 20 кгУпаковка/Розмір тари

Світло-бежевий.Колірні відтінки

Зберігати в прохолодному, сухому місці, без морозу. Берегти від прямих сонячних променів.
Контейнери перед тривалим часом простою (пауза на зимовий період) необхідно повністю
спустошити. Термін зберігання в оригінально закритій упаковці бл. 1 року.

Зберігання

■ Щільність: прибл. 1,3 г/см3

■ Теплопровідність: 0,7 (W/m*K)
■ Еквівалент дифузії
повітряного шару sdH2O:

< 0,5 м згідно DIN EN ISO 7783 для 3-мм
шару, клас V2 (середній) згідно DIN EN 1062

■ Водопроникність (показник
w):

прибл. 0,02 кг/(м2*год0,5) згідно DIN EN 1062
Клас W3 (низький)

■ Консистенція: пастоподібна
■ Ударостійкість:
УдаростійкістьУдаростійкість ■ ≤ 20 джоулів (товщина шару: мін. 3 мм)

■ Захист від граду: HW 5 (найвищий захист
згідно стандарту Швейцарії VKF)

Технічна характеристика
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Застосування

Всі основи повинні бути несучими, сухими, рівними (згідно DIN 18202 або 18203), чистими та без
залишків усіх матеріалів, що можуть запобігти нормальному зціпленню.

Придатні основи

Армування незаймистої теплоізоляційної композитної системи: Відшліфувати всі нерівності на
стиках теплоізоляційних плит Capatect. Видалити весь пил від шліфування. 

Підготовка основи

Штукатурне армування: Видалити всі крихкі або нещільні деталі штукатурки та речовини, що
можуть запобігти нормальному зціпленню. Відновіть пошкоджені ділянки за допомогою
належних розчинів на мінеральній основі та дозвольте розчину затвердіти. Розгладьте
поверхню, щоб вийшла рівна основа для наступного армування. 

Обклеїти захисним матеріалом підвіконня та інші виступаючі елементи.

CarbonSpachtel готова для застосування. Перемішати перед застосуванням. Робочу
консистенцію можна розмішати, додавши дуже невелику кількість водопровідної води,
залежно від температури або робочих умов. CarbonSpachtel можна наносити за допомогою всіх
сучасних гвинтових приладів, наприклад “Berö Speedy 15” або “Wagner PC 1”.

Підготовка матеріалу

Нанесення армуючого шару:Метод нанесення

Захистити краї та кути за допомогою захисних крайових профілів, а всіх кутів віконних отворів –
діагональною армувальною сіткою.

Нанести CarbonSpachtel на теплоізоляційні плити по ширині армувальної сітки за допомогою
квадратного зубчастого шпателя (8 х 8 мм). Ретельно притиснути Capatect Gewebe 650/110
(армувальна сітка) в щойно нанесений шар з накладенням сітки мін. 10 см.

Інший шар CarbonSpachtel повинен бути нанесений способом “мокрим по мокрому” для
забезпечення повного покриття сітки. Загальна товщина шару: від 3 до 4 мм. Армувальна сітка
повинна бути вбудована у верхню третину армувального шару.

Прибл. 1,3 кг/м2 на 1 мм товщини шару. Це числове стандартне значення без розливу та втрат.
Необхідно враховувати індивідуальні витрати для отримання вказаної товщини 3 мм.

Витрата

Температура обробки: Від +5°C до прибл. +30°C необхідно для матеріалу, основи, води та
навколишнього повітря під час нанесення та затвердіння. Не наносити при прямих сонячних
променях, сильному вітрі, тумані або високій відносній вологості повітря.

Умови застосування

При температурі 20°C і відносній вологості повітря 65%: поверхня стає сухою через 24 години;
повністю висихає і може піддаватися навантаженням через прибл. 3 дні. Матеріал стає твердим
за допомогою випаровування води. Час висихання збільшується за рахунок низької
температури та високої відносної вологості.

Період висихання

Одразу після використання промити водою.Очищення інструментів

Не можна покривати мінеральними штукатурками або армуючими масами).Вказівки

Для уникнення видимих стиків наносити способом “мокре по мокрому”. Щоб зберегти
спеціальні властивості продуктів Carbon, їх не можна змішувати з іншими матеріалами.

Не наносити на горизонтальні поверхні, що піддаються впливу дощу або вологи.

Примітки

Технічна консультація:
В рамках даної інформації неможливо дати рекомендації по обробці всіх типів поверхонь, що
зустрічаються на практиці. Якщо потрібно обробити поверхні, які не вказані в даній Технічній
інформації, то слід звернутися до нас або до наших співробітників технічного відділу. Ми із
задоволенням надамо Вам докладну консультацію, пов'язану з конкретним об'єктом.

Вступ

Зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо необхідна медична консультація, майте при собі
упаковку від продукту або етикетку. Містить суміш 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-он [EC
№ 247-500-7] та 2-метил-2гізотіазол-3-один [EC № 220-239-6] (3: 1), 2-
Гідроксипропілнеодеканоат. 

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Може викликати алергічні реакції. 

Забезпечити належне провітрювання під час використання та висихання. Не вживати їжу, не
пити і не курити під час використання продукту. При попаданні в очі негайно і ретельно промити
водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, стічні води і в ґрунт. Очистити тару з милом та
водою одразу після використання. Для шліфування використовувати пиловий фільтр P2. Не
вдихати бризок спрею. Використовуйте комбінований фільтр A2 / P2 для напилення фарби. 

Відповідно до Європейського регламенту 528/2012 цей продукт визначено як “оброблений
виріб” (небіоцидний продукт) і містить такі біоцидні речовини: 

Цинк-пиритіон (№ CAS 13463-41-7) 

Тербутрин (№ CAS 886-50-0) 
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Октилізотіазолінон (№ CAS 26530-20-1)

Матеріали та вся супутня упаковка повинні бути утилізовані безпечним чином відповідно до всіх
вимог місцевих органів влади. Особливу увагу слід приділяти утилізуванню відходів з місця
відповідно до стандартних процедур будівельної ділянки.

Утилізація

Продукт: Після концентрування його можна скидати на сміттєзвалище, якщо це відповідає
місцевим нормам. Забруднена упаковка: Для переробки слід надавати тільки повністю порожні
контейнери. Європейський каталог відходів EWC 080112

BSW20 Матеріали для покриття на водній основі, містять розчинники, захищені плівкоюДані з безпеки / маркування при
транспортуванні
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