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Capatect-SockelFlex
Органічна шпатлювальна маса, змішується з цементом, для
приклеювання, армування і в якості ущільнюючого захисного
покриття на цокольній/дотичній з ґрунтом ділянках.

Опис продукту

Клеюча і армуюча шпаклівка для приклеювання і армування ізоляційних плит на цокольній і
дотичній з ґрунтом ділянках і для нанесення ущільнюючих захисних покриттів для
теплоізоляційних композиційних систем Capatect-WDV-Systeme A і B.

Сфера застосування

■ дисперсійна маса, змішується з цементом, з високою клеючою силою, з широким спектром
застосування,

■ пастоподібна,
■ адгезія на бітумі,
■ не пропускає воду,
■ хороша стійкість,
■ стійка до морозу,
■ здатна до дифузії водяної пари

Властивості

Відро 18 кгУпаковка/Розмір тари

Біло-сірий без цементу, цементний сірий після змішування.Колірні відтінки

У сухому, прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

Берегти від прямих сонячних променів.

■ Щільність: бл. 1,1 г/см3 без додавання цементу
■ Еквівалентна дифузії товщина сухого шару Sd H2O: (2 мм) згідно DIN EN 7783 бл. 2,7 м
■ Водопроникність (величина w): <0,01 кг / (м2 · ч0,5) згідно DIN EN 1062-3

Технічна характеристика

Застосування

Цегляна кладка, бетон або міцні покриття повинні бути чистими, сухими, зі здатністю до
навантажень. Забруднення, розділяючі речовини (наприклад, масла), а також виступаючі
розчинни необхідно видалити. Пошкоджені, старі покриття, що відшаровуються та структурні
штукатурки необхідно видалити. Порожнечі в штукатурці необхідно заповнити і поштукатурити
врівень з поверхнею.
Сильно вбираючі поверхні, основи з піщаним і крейдистим осипом необхідно ретельно очистити
до твердої субстанції і заґрунтувати концентратом Sylitol-Konzentrat 111.

Підготовка основи

Безпосередньо перед застосуванням змішати матеріал Capatect-SockelFlex з цементом CEM I
32,5 в пропорції 1: 1, перемішати з допомогою мішалки до утворення маси без грудок. Не
можна розводити водою матеріал, який вже починає тверднути.
При використанні в якості покриття додати бл. 5% води.

Підготовка матеріалу
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Метод нанесення

Для нанесення пензлем або щіткою необхідно розбавити матеріал Capatect-SockelFlex водою до
5%. Якщо фінішне покриття дотикається до ґрунту, ця ділянка повинна бути покрита двома
шарами до висоти 5 см над рівнем поверхні землі. При нанесенні по периметру необхідно
передбачити плівку з вузликами для захисту від пошкоджень.

Фінішне покриття:
Перед нанесенням фінішного покриття штукатуркою необхідно заґрунтувати поверхню
ґрунтовкою Putzgrund 610.
Можливо нанесення наступних покриттів: AmphiSilan-Fassadenputz, Capatect-Buntstein-
Sockelputz, Capatect-Fassadenputz, Capatect-Fassadenputz Fein und Sylitol-Fassadenputz.
Матеріал Capatect-SockelFlex може бути покритий матеріалами Capatect-SI-Fassadenfinish 130,
ThermoSan і AmphiSilan.

Дані наведені для визначення кількості. Матеріал завжди потрібно змішувати з цементом.Витрата

 Без цемента  З цементом

 Приклеювання ізоляційних плит:

 бл. 2,0 кг/м2   бл. 4,0 кг/м2 

 Армуючий шар:

 бл. 1,3 кг/м2   бл. 2,6 кг/м2 

 Ущільнюючий захист на покриття:

 бл. 0,5 кг/м2   бл. 1,0 кг/м2 

Точна витрата матеріалу визначається при пробному нанесенні на об'єкті.

Температура застосування:
Під час застосування і процесу висихання температура навколишнього повітря і поверхні
повинна бути від +5 до 30 оС. Не наносити матеріал при прямому сонячному світлі, сильному
вітрі, тумані або високій вологості повітря. У зв'язку з цим необхідно дотримуватися вказівок
Інструкції німецького союзу штукатурів «Нанесення штукатурки при високій і низькій
температурі».

Умови застосування

Дюбельне кріплення при необхідності можна здійснювати тільки після повного затвердіння
клеючого шару, тобто через 1 день. Клей висихає і може піддаватись навантаженням через 2-3
дні. При 20 оС і 65% відносній вологості повітря поверхня армуючого шару висихає через 24
години.
Покриття Capatect-SockelFlex висихає за рахунок гідратації і фізичних процесів, тобто за рахунок
випаровування води для замішування. Тому при прохолодній погоді і високій вологості повітря
необхідно розраховувати на уповільнення процесу висихання.

Період висихання

Відразу після застосування помити робочі інструменти водою.Очищення інструментів

Приклеювання ізоляційних плит на цокольній ділянці:
Матеріал Capatect-SockelFlex нанести зубчастою кельмою 10х10 або 15х15 повним шаром або
смужковим-точковим методом (по краю по периметру смуги бл. 5 см і в середині плити 3
згустки величиною з долоню) на ізоляційні плити Capatect-Perimeterdämmplatte 115.Кількість
клею і висота перемичок варіюється в залежності від похибок поверхні, так щоб контактна
площа з клеєм була ≥ 40%.
Ізоляційні плити в зв'язці приклеїти з пресуванням і добре притиснути. Не наносити клейову масу
в стики між плитами. Необхідно стежити за укладанням по прямій і вертикальній лінії.

Монтаж
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Відшліфувати можливі зсуви на стиках плит з полістиролу, видалити пил від шліфування. Після
установки кутового захисту на канти, а також діагонального армування на кути фасадних
прорізів шпатлювальну масу необхідно нанести на ізоляційні плити по ширині тканини, тканину
Capatect-Gewebe 650 втиснути з перекриттям бл. 10 см. Потім зашпатлювати в техніці «мокре по
мокрому», щоб забезпечити повношарове покриття тканини. Загальна товщина шару повинна
складати бл. 2 мм.
Канти будівель: при використанні кутових захисних шин Capatect-Schutzschienen тканину
накласти на кант теж з перекриттям 10 см. При використанні тканинного кутового захисту
Capatect-Gewebe-Eckschutz смуги тканини необхідно довести до канта.

Армуючий шар

Примітки

Для захисту від дощу під час сушіння необхідно покрити каркас або цокольну ділянку тентом.
При нанесенні необхідно дотримуватися вказівок DIN V 18550, а також DIN 18350, Правила
підрядно-будівельних робіт, частина C.

Вступ

Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі відразу промити водою. Не
допускати потрапляння в каналізацію, водойми і в ґрунт.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Для утилізації тільки порожні ємності. Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи фарб на
водній основі, а висохлі залишки матеріалів утилізувати як затверділі фарби або як побутові
відходи.

Утилізація
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