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Capatect CarboPor Strukturputz
Структурні штукатурки Capatect CarboPor Strukturputze,
посилені карбоновим волокном і мають виражені
водовідштовхувальні властивості.

Опис продукту

Залежно від застосовуваної технології нанесення і розміру зерна можна отримати різні
структури поверхні.

Сфера застосування

Структурні штукатурки Capatect CarboPor Strukturputze відкриті для дифузії, посилені
карбоновим волокном і мають виражені водовідштовхувальні властивості. Фотокаталітична дія
компонентів структурних штукатурок Capatect CarboPor Strukturputze надає їм властивості
активного самоочищення і забезпечує підвищений захист штукатурки від ураження
мікроорганізмами (водоростями і грибками).

Властивості

Гідрофобний «Silacryl»В’яжуче

Ємкості по 25 кг (24 контейнери=600 кг/палета)Упаковка/Розмір тари

БілийКолірні відтінки

Зберігати в прохолодному місці, але не на морозі.
У щільно закритій упаковці зберігати 12 місяців.

Зберігання

■ Водопоглинання: 0,005 кг /м2 ч 1/2
■ Дифузія водяної пари: μ = < 5
■ Sd-величина = < 0,01

Технічна характеристика
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Застосування

Штукатурки PI, PII і PIII груп будівельних розчинів, нове вапно, покриття з цементу і
будівельного гіпсу.
Нові штукатурки, в залежності від погодних умов, залишити на 2-4 тижні. Видалити спечені місця
на поверхні.

Придатні основи

Штукатурки PI, PII і PIII групи розчинів, старе вапно, вапняний цемент, цементна
штукатурка.
Сильно забруднені поверхні ретельно очистити за допомогою щітки або струменями води з
високим тиском.

Покриття, пошкоджені мохом і водоростями
Видалити механічно, і обробити матеріалом Capatox, залишити сохнути.

Шліфовані поверхні
Чистий і сухий пензлем нанести на всю поверхню матеріал CarboSol Grund.

Стара мінеральна фарба або дисперсія
Стару фарбу очистити сухим або вологим методом. Сипучі матеріали, пошкоджені шари фарби
відшліфувати або ретельно видалити струменями води з високим тиском.

Ремонт штукатурки
При ремонті тріщин відкритої і пошкодженої поверхні штукатурки, необхідно звернути увагу на
те, щоб ремонтна штукатурка на міцність і текстуру відповідала існуючій штукатурці. Перед
фарбуванням відремонтовані ділянки повинні бути добре закріплені і сухі.

Основа повинна бути чистою, сухою і вільною від часток, що знижують адгезію.Підготовка основи

Штукатурка наноситься сталевим шпателем по всій поверхні і вирівнюється на величину зерна.
Для усунення незахищених місць на будівельних підмостках повинна бути забезпечено достатня
кількість працівників, які повинні працювати методом "мокре по мокрому".
Тонування: матеріал може бути затонований до 3% «Alpinacolor або AVA Amphicolor Voll- і
Abtönfarben.

Метод нанесення

При необхідності розбавити до 1% водою.Розбавлення

Capatect Putzgrund застосовується в якості ґрунтовки або штукатурки нетонованого кольору.
Приблизно через 12 годин може бути нанесено CarboPor Strukturputz.

Структура покриття

Capatect CarboPor-Reibputz 10: бл. 1,8 кг/м2

Capatect CarboPor-Reibputz 15: бл. 2,3 кг/м2

Capatect CarboPor-Reibputz 20: бл. 2,8 кг/м2

Capatect CarboPor-Reibputz 30: бл. 4,0 кг/м2

Витрата залежить від характеристик поверхні та способу нанесення. Обчислити точні витрати
можна шляхом нанесення на пробній ділянці.

Витрата

При нанесенні покриття і висиханні, температура поверхні і навколишнього повітря повинна бути
не менше +5°С
Не наносити під прямими сонячними променями, сильному вітрі, тумані або високій вологості.
Уникайте нічних заморозків.

Умови застосування

При температурі 20°C і відносній вологості повітря 65%, поверхня штукатурки суха протягом 24
год, готова до навантаження через 2-3 дня. Коли температура нижче, а вологість вище,
відповідно часу сушіння збільшується.

Період висихання

Інструменти після використання одразу помити водою.Очищення інструментів

Слід зазначити, що тип і текстура поверхні, а також умови навколишнього середовища і умови
освітлення можуть викликати незначні відмінності в кольорі і виникнення тонких капілярних
тріщин. В результаті рекомендуємо нанести покриття фарбою CarboSol або Primasil. Претензії з
приводу дефектів або колірних відмінностей, що виникли із зазначених вище причин, не будуть
прийняті. Поверхня необхідно покривати від дощу або вітру брезентом. Не підходить для
горизонтальних поверхонь, що піддаються водному навантаженні. На поверхні з сильним
поглинанням слід нанести ґрунтовку CarboSol Grund (200-500 г / м2). Суміжні поверхні,
особливо якщо це кераміка, клінкер, натуральний камінь і метал потрібно накрити.

Вказівки

Примітки

Це не небезпечний продукт. Продукт не повинен бути промаркований відповідно до директив
ЄС про небезпечні речовини.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Не виливайте в каналізацію, в поверхневі води, на землю.
Повністю порожні контейнери утилізувати як продукт.
Європейський код відходів 08 01 12;
57303 (ÖNORM S 2100).

Утилізація
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WGK 1 слабо впливає на водні екосистеми;Інше маркування

Інформацію див. у відповідних паспортах безпеки.

Tel. 044 390 06 91
E-Mail. info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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