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Capatect KD-Buntsteinputz
Матеріал на основі органічного в'яжучого, з кольоровим
зерном, для високоякісної декоративної обробки.

Опис продукту

Декоративний фасадний матеріал для цоколів, колон, дверей і вікон, а також внутрішніх
поверхонь у цілому.

Сфера застосування

■ стійкий до подряпин і ударів
■ легкий
■ стійкий до атмосферних впливів
■ еластичний
■ пропускає пар і CO2

■ стійкий до бруду

Властивості

Чисте акрилове в'яжуче.В’яжуче

Упаковка 25 кг.Упаковка/Розмір тари

Доступний в 11 відтінках:
Сірий, ірландський зелений, гравій червоний, антрацитовий сірий, везувій сірий, рожевий кварц,
сірий гравій, кольоровий гравій.

Колірні відтінки

Продукт упаковується в відповідну упаковку. Кожен пакет спеціально маркується і вказується
виробничий код, який ідентифікує завод і період виробництва. Продукт повинен зберігатися в
прохолодному, але в захищеному від морозу місці, в оригінальній запечатаній упаковці.
Стабільність гарантується протягом одного року в оригінальних герметичних упаковках.

Зберігання

■ Щільність: 1,8 кг/л
■ Коефіцієнт опору дифузії µ (H2 O): Клас V2  - EN 1062
■ Водопроникність (показник w): Клас W2  - EN 1062
■ Міцність на розтягування: ≥ 0,3 MPa
■ Консистенція: Пастоподібна

Технічна характеристика

Застосування

Всі нові або попередньо змішані мінеральні субстрати використовуються в будівництві.
У зонах цоколя Capatect KD-Buntsteinputz можна наносити тільки на цементні штукатурки або на
армуючі шари в системах теплоізоляції.

Придатні основи

Поверхні повинні бути гладкими, чистими, сухими, міцними, зі здатністю до навантажень і без
речовин, які можуть перешкоджати належній адгезії. Наносити на нові штукатурки можна, як
правило, не менше через 3-4 тижні.
Capatect KD-Buntsteinputz вимагає попереднього ґрунтування шляхом нанесення Putzgrund,
переважно за допомогою валика.

Підготовка основи
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Ретельно перемішати перед нанесенням.Підготовка матеріалу

Наносити за допомогою кельми зі сталі і відразу ж формувати пластиковою кельмою. Вибір
інструмента впливає на остаточні естетичні характеристики поверхні, тому завжди потрібно
працювати тією ж технікою, застосовуючи матеріал в єдиному порядку. Щоб отримати
однорідну поверхню, прилеглі частини завжди повинні покриватися за один робочий цикл без
перерв. Щоб уникнути стиків, потрібно забезпечити достатню кількість робочих, а також
безперервну і плавну обробка вологого матеріалу. Через використання натуральної сировини
можливі мінімальні колірні варіації: тому доцільно наносити на суміжні поверхні тільки
матеріали, що надходять з однієї і тієї ж виробничої партії, змішуючи їх разом.

Метод нанесення

Готовий до використання.
Можливо розведення невеликою кількістю води для підбору консистенції.

Розбавлення

бл. 5,5 кг/м2, в залежності від типу поверхні. Значення витрати повинно вважатися приблизними,
оскільки точна витрата повинна визначатися за допомогою тестового нанесення.

Витрата

Мінімальна температура при нанесенні: + 5°C, для повітря, поверхні та матеріалу.
Максимально допустима відносна вологість: 80%.

Умови застосування

При + 20 ° C і відносній вологості повітря 65% поверхня суха через 24 години. Повністю суха
поверхня і може використовуватися через 2-3 дні. Покриття фізично висихає через
випаровування вологи. Зокрема, в холодний період року і / або при наявності високої вологості
повітря і на дуже ізольованих поверхнях слід враховувати більш повільне висихання.

Період висихання

Промити водою відразу після використання.Очищення інструментів

Враховуйте можлива поява невеликих відмінностей або дрібних тріщин внаслідок природи і
структури поверхні і умов (вплив середовища і умов освітлення). Також можливе утворення
невеликого «ефекту туману» через процес ущільнення піску.

Вказівки

Захисне покриття прилеглих поверхонь:
Обережно покривайте все поверхні, що прилягають до оброблюваних, особливо скло, кераміку,
фарбу, клінкер, натуральний камінь, металеві та дерев'яні поверхні.

Примітки

Продукт не класифікується як небезпечний відповідно до положень Регламенту (ЄС) 1272/2008.
Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі контакту з очима та шкірою негайно промити
великою кількістю води. У разі проковтування звернутися до лікаря. Негайно змийте бризки
великою кількістю води.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Не використовуйте контейнери в навколишньому середовищі після використання. В утилізацію
віддавати порожню упаковку. Залишки рідкого матеріалу можна утилізувати в вигляді
водорозчинних фарб, залишки сухого матеріалу можна утилізувати як засохлі фарби.

Утилізація
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