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Capatect
AmphiSilan Fassadenputz NQG
Готова до застосування структурна штукатурка на
основі технології кварцових нанорешіток без біоцидних
речовин для захисту покриття згідно зі стандартом DIN EN
15824

Опис продукту

Готова до застосування штукатурки на основі силіконової смоли з технологією кварцових
нанорешіток без біоцидних речовин для захисту покриття. Застосовуються в якості фінішного
покриття для фасадних систем Capatect.

Сфера застосування

■ Без біоцидних речовин для захисту покриття
■ Висока ступінь дифузії водяної пари
■ Водовідштовхуюча
■ Диференційована світлостійка комбінація пігментів, наповнювачів і грануляту
■ Розбавляється водою

Властивості

Відро 25 кгУпаковка/Розмір тари

Білий

Можливе тонування в заводських умовах відповідно до карти колірних відтінків CaparolColor
або Caparol 3D System. Тонується машинами ColorExpress. 

Інші спеціальні відтінки виконуються на замовлення.

Тонування невеликих партій можливо за допомогою додавання фарби CaparolColor Vollton-
und Abtönfarbe або кольорів Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe (AVA). Додавати не більше 2%
фарби, тому що при більшій кількості консистенція фарби стає занадто рідкою.

Колірні відтінки

МатовийСтупінь глянцю

У прохолодному місці, але не на морозі. Берегти від прямих сонячних променів.Зберігання

■ Міцність на розрив: ≥ 0,3 МПа згідно зі стандартом DIN EN 15824
■ Коефіцієнт водопоглинання: ≤ 0,10 кг/(м2·год0,5) згідно зі стандартом DIN

EN 1062-3, клас W3 (низький) згідно зі стандартом
DIN EN 15824

■ Консистенція: пастоподібна
■ Паропроникність (показник sd): < 0,14 м згідно зі стандартом DIN EN ISO 7783,

клас V1 (високий) згідно зі стандартом DIN EN 15824

Технічна характеристика
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№ продукту Опис продукту Структура            Розмір зерна
(мм)

Прибл. витрата
(кг/м2)

626 FREE

Capatect
AmphiSilan
Fassadenputz NQG
    

К20 зерниста/
камінчикова 2,0 3,2

626 FREE
Capatect
AmphiSilan  
Fassadenputz NQG

К30
зерниста/
камінчикова

3,0 4,1

Артикул продукту/Продукт №

Вказані показники не враховують витрати на осипання і усадку. Необхідно враховувати
відхилення, що залежать від об'єкта або обумовлені застосуванням.

Застосування

Основа повинна бути рівною, чистою, сухою, без розділяючих речовин, володіти здатністю до
навантажень. Правила проведення будівельно-підрядних робіт (ПБР), Розділ С, стандарт DIN
363, абз. 3.

Підготовка основи

Покриття, виконані лаковими і дисперсійними фарбами і штукатурками на основі синтетичних
смол і не володіють здатністю до навантажень, а також мінеральні покриття, що не володіють
здатністю до навантажень, повністю видалити.
Міцні покриття очистити сухим або мокрим способом.

Поверхні, уражені пліснявою, мохами або водоростями, очистити за допомогою струменя води
під тиском при дотриманні адміністративних норм. Промити продуктом Capatox і добре
висушити. Покриття, забруднені промисловими газоподібними відходами або кіптявою, очистити
за допомогою струменя води під тиском з додаванням спеціальних засобів для очищення при
дотриманні адміністративних норм.

Нанести штукатурку повним шаром за допомогою кельми з нержавіючої сталі, зняти надлишки
до товщини зерна. Відразу після цього штукатурки з зернистою структурою структурувати
рівномірними круговими рухами за допомогою пластикової або поліуретанової кельми.
Вибір інструмента впливає на шорсткість поверхні, тому працювати потрібно завжди
однаковими кельмами.

Метод нанесення

При розпиленні діаметр розпилювача залежить від величини зерна. Робочий тиск має бути
0,3-0,4 МПа (3-4 бар).

При розпиленні особливо уважно потрібно стежити за тим, щоб матеріал лягав рівномірно і не
було стиків в області підмостків. Для досягнення рівномірної структури дотичні поверхні повинен
обробляти один майстер, щоб уникнути відмінностей в структурі через різний «почерк».
Щоб уникнути видимих нашарувань на кожному рівні підмостків необхідно поставити достатню
кількість працівників, щоб вони працювали один за одним в техніці «мокре по мокрому».

Через використання натуральних наповнювачів можливі невеликі коливання колірного тону.
Тому на дотичних поверхнях необхідно використовувати матеріал з однієї партії або заздалегідь
змішати матеріали з різних партій.
Фасадні штукатурки Capatect AmphiSilan Fassadenputze  NQG не підходять для нанесення на
горизонтальні поверхні, що піддаються впливу води.

Ґрунтовка Putzgrund 610, що застосовується як ґрунтувальне або проміжне покриття, при
подальшому нанесенні тонованої штукатурки повинна бути пофарбована в тон штукатурки.
Ґрунтувальне і проміжне покриття перед подальшою обробкою повинні бути сухими.

Структура покриття

Теплоізоляційні системи Capatect-WDVS:
Нові мінеральні маси для армування: Нанести ґрунтувальний шар Putzgrund 610. Нові маси для
армування без вмісту цементу: Ґрунтувальне покриття не потрібне. При тривалому часу простої
(напр., протягом зими) схильні до атмосферних впливів армовані шари заґрунтувати продуктом
Putzgrund 610.

Штукатурки розчинної групи PII та PIII:
Нові штукатурки можна покривати після повного висихання, як правило, через 2 тижні при 20 оС
і 65% відносної вологості повітря. За поганих погодних умов, наприклад, через вітер або дощ,
слід витримати значно довший час. При нанесенні додаткового шару ґрунтовкою CapaGrund
Universal знижується ризик появи вапняних вицвітань на лужних фінішних штукатурках
розчинних груп PII і PIII, тому покриття можна наносити вже через 7 днів. Нанести проміжний
шар Putzgrund 610.
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Старі штукатурки:
Доштукатурені місця слід добре закріпити і висушити. На грубопористих, поглинаючих, з легким
осипом піску, штукатурки рекомендується ґрунтування з використанням продукту OptiGrund E.L.
F. Нанести проміжний шар Putzgrund 610. Штукатурки без осипу піску необхідно заґрунтувати
продуктом Dupa-grund. Нанести проміжний шар Putzgrund 610.

Бетон:
Бетонні поверхні з відкладеннями бруду шаром необхідно очистити механічним способом або
промити струменями напірної води при дотриманні відповідних інструкцій. На грубо пористі,
поглинаючі поверхні і поверхні з легким піщаним осипом нанести ґрунтувальне покриття
OptiGrund E.L.F. На крейдових поверхнях необхідно ґрунтування продуктом Dupa-grund.
Нанести проміжний шар Putzgrund 610.

Матові покриття, виконані дисперсійними фарбами і володіють здатністю до навантажень:
На матові, слабо поглинаючі поверхні покриття можна наносити відразу. Старі забруднені
покриття промити струменями напірної води, при дотриманні відповідних інструкцій. При іншому
вигляді чистки (змивання, чистка щіткою, збивання струменем) нанести ґрунтувальне покриття
Dupa-grund. Нанести проміжний шар Putzgrund 610.

Під час нанесення і в процесі висихання температура навколишнього повітря і поверхні не
повинна опускатися нижче +5 °C і підніматися вище +30 °C. Не наносити при прямих сонячних
променях, при сильному вітрі, тумані або високій вологості повітря. Тому ми рекомендуємо
ознайомитися з пам’яткою «Штукатурні роботи при високих і низьких температурах» Спілки
штукатурів Німеччини.

Умови застосування

При температурі + 20°C і відносній вологості повітря 65% через 24 години поверхня суха. Через
2-3 дні поверхня може піддаватися навантаженню і подальшій обробці.

Період висихання

При висиханні відбуваються фізичні процеси, випаровування вологи. Тому в холодну пору року і
при підвищеній вологості повітря потрібно розраховувати на збільшення часу висихання. Для
захисту від дощу будівельні підмостки необхідно вкривати тентом.

Робочі інструменти відразу після застосування помити водою.Очищення інструментів

Вміст упаковки ретельно перемішати за допомогою мішалки на повільних обертах.
За потреби для регулювання консистенції розбавити водою; при нанесенні вручну макс. 1%, при
розпиленні макс. 2%.

Підготовка матеріалу

Примітки

У випадку звернення до лікаря зберігайте етикетку та упаковку. Зберігати у не доступному для
дітей місці. У випадку потрапляння в очі або на шкіру одразу промити великою кількістю води.
Запобігайте потраплянню у каналізацію, стічні води або ґрунт. Використовуйте пилофільтр Р2 для
шліфувальних робіт. Не вдихайте суспензію, що утворилася після розпилення. Використовуйте
комбінований фільтрA2/P2.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Містить: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H- isothiazol-3-on. Може стати причиною
алергічних реакцій. Гаряча лінія для запитів щодо алергії і технічних питань: 0800/1895000
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Німеччині).

Граничний вміст ЛОС для країн ЄС цього продукту (кат. А/с): 40 г/л (2010). Цей продукт містить
не більше 10 г/л ЛОС.

Рідкі рештки слід здавати у пункт прийому старих лаків/фарб, сухі рештки слід утилізувати як
будівельні чи побутові відходи. EAK 080112

Утилізація

Див. паспорт безпеки.Дані з безпеки / маркування при
транспортуванні

BSW20Gis-код

Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.47-859

Допуск

Примітка щодо маркування СЕ

Маркування знаком СЕ наноситься на тару згідно зі стандартом DIN EN 15824 і
паспортом маркування СЕ, з яким можна ознайомитися онлайн за посиланням: www.caparol.de.
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