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Capatect Ceratherm
Keramikkleber 084
Тонкошаровий клеючий розчин для кріплення керамічних
покриттів і клінкеру на поверхню теплоізоляційних
композиційних систем Capatect-WDVS А і В.

Опис продукту

Приклеювання клінкеру і керамічних плит в теплоізоляційних композиційних системах Capatect-
WDVS A і В.
Приклеювання керамічних покриттів на інші відповідні поверхні.

Сфера застосування

■ атмосферостійкий
■ водовідштовхуючі властивості
■ пропускає водяну пару
■ простий та зручний в застосуванні
■ особливо добре підходить для застосування в теплоізоляційних системах
■ не горить A2 – DIN 4102 у складі теплоізоляційної композиційної системи Capatect-WDVS A з

ізоляційними плитами з мінеральної вати
■ важкозаймистий В1 – DIN 4102 у складі теплоізоляційної композиційної системи Capatect-

WDVS В з полістирольної твердої піни

Властивості

мінеральне сполучна відповідно до DIN EN 197-1, порошок дисперсії синтетичної смолиВ’яжуче

Мішок 25 кгУпаковка/Розмір тари

цементний сірийКолірні відтінки

У сухому, прохолодному місці, без морозу.
Берегти від прямих сонячних променів.
Термін зберігання в оригінальній закритій упаковці бл. 12 місяців.

Зберігання

■ Об'ємна густина свіжого розчину: бл. 1,55 г/см3

■ Коефіцієнт адгезії на бетоні ≤ 1,0 Н/мм2

■ Коефіцієнт водопоглнання: w < 0,1 кг/(м2 • ч0,5) у відповідності з DIN 52617

Технічна характеристика

Застосування

Основи повинні бути рівними, чистими, сухими, зі здатністю до навантажень і без розділяючих
речовин.

Підготовка основи

Нанести розчин на поверхню і вертикально пройти зубчастою кельмою (6х6 мм або 8х8 мм).
Вибір зубчастої кельми залежить від властивостей (шорсткості) поверхні, величини плитки і
особливостей зворотного боку плитки.
Необхідно наносити клей на таку площу, яка може бути покрита клінкером або керамічною
плиткою до утворення плівки.
На окремі плитки із зворотного боку також необхідно нанести розчин (методом загладжування і
наплавлення: Floating-Buttering), щоб забезпечити повний шар клею без дефектів. Укласти плитку
на мокрий шар клею легким штовхаючим рухом.

Метод нанесення
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Замішування матеріалу
У чисту ємність налити приблизно 6-6,5 л води і розмішати мішалкою на повільних обертах або
мішалкою примусової дії.

бл. 5,0 кг/м2 в залежності від обраного розміру зубів зубчастої кельми.  Витрата

Тут вказані приблизні величини без урахування втрат при усадці і висиханні. Необхідно
враховувати відхилення, залежні від умов на об'єкті та застосування матеріалів.

Температура при застосуванні:Умови застосування

При нанесенні та висиханні температура циркуляційного повітря і поверхні повинна бути не
нижче+5оС и не вище +30оС.

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»

приблизно 2-3 дня, в залежності від температури і відносної вологості повітряПеріод висихання

Відразу після застосування почистити інструменти водою.Очищення інструментів

Примітки

Продукт призначений тільки для промислового застосування.
Подразнення очей і 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 відразу ретельно 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.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Утилізувати тільки порожню упаковку.
Затверділі залишки продукту: ЕАК 170101 (бетон, цегла, керамічна плитка, кераміка і матеріали
на гіпсовій основі).
Неотверділі залишки продукту: ЕАК 101303 (відходи при виробництві інших матеріалів на
цементній основі).

Утилізація

Символ небезпеки:
Xi - викликає подразнення.
Містить цемент.
Див. також паспорт безпеки.

Дані з безпеки / маркування при
транспортуванні
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