
Технічна інформація

Capatect Mosaikputz
Атмосферостійка декоративна штукатурка з кольоровими
гранулами.

Опис продукту

Готова до застосування, атмосферостійка, стійка до механічного навантаження, декоративна
штукатурка з кольоровими гранулами 1,0-1,6 мм для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Сфера застосування

■ Атмосферостійка.
■ Стійка до механічних навантажень.
■ Легка в нанесенні.
■ Спеціально підібрана комбінація світлостійких наповнювачів та в’яжучого.
■ Структурний наповнювач – гранули кольорового кварцового піску.

Властивості

Відро 25 кгУпаковка/Розмір тари

10 готових відтінківКолірні відтінки

SOTTON - індивідуальний.

В прохолодному місці, але не нижче + 5˚С та не вище +35˚С в приміщенні на піддонах. Берегти
від прямого сонячного проміння.

Зберігання

Гарантійний термін зберігання в оригінальній упаковці: 24 місяці з дати виготовлення.

■ Водопроникність (показник w): Клас W3 (низька) < 0,1 кг/м2*год0,5, згідно EN 1062-3
■ Морозостійкість: більше F75
■ Паропроникність (показник sd): Клас V1 (висока) > 150 гр/(м2*доба) згідно EN ISO

7783-2

Технічна характеристика

Застосування

Поверхня повинна бути чистою, рівною, сухою, здатною нести навантаження. Забруднення та
речовини, що знижують адгезію, необхідно видалити, вибоїни оштукатурити. За допомогою
клеючої маси Capatect Standard Dämmkleber 175, можна вирівняти невеликі нерівності поверхні,
при цьому товщина шару не повинна перевищувати 1 см. 

Підготовка основи

Для старих штукатурок необхідна зміцнююча  ґрунтовка Capatect Standard UniGrund або
Capatect Standard SilikatGrung. Глянцеві поверхні, бетон або армований шар системи утеплення
необхідно заґрунтувати адгезійним ґрунтом Capatect Standard PutzGrund 605, затонованим
згідно обраного дизайну штукатурки Capatect Mosaikputz.
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Capatect Mosaikputz нанести рівномірним шаром сталевою нержавіючою кельмою, видалити
зайве, залишивши шар в товщину зерна. Відразу після цього затерти поверхню сталевою
нержавіючою кельмою, здійснюючи рівномірні рухи кельмою по поверхні. Для отримання
рівномірної поверхні варто матеріал наносити методом «мокре по мокрому». Через
використання натуральних кольорових наповнювачів можливе незначне відхилення колірного
тону, тому на дотичних поверхнях необхідно використовувати матеріал з однієї партії або
заздалегідь змішати необхідну кількість матеріалу з різних партій. Для роботи необхідно
використовувати лише чистий інструмент. Вибір інструмента обумовлює структуру поверхні,
тому використовуйте завжди однакові терки для структурування поверхні.

Метод нанесення

Capatect Mosaikputz готова до застосування. Вміст ємності ретельно перемішати міксером на
низьких обертах до отримання однорідної маси.

Приблизно 4,5 кг/м² (при кривизні поверхні до 1,5 мм на 1 п.м.).Витрата

Точна витрата визначається шляхом тестового нанесення на об'єкті.

Під час нанесення та в процесі висихання температура навколишнього повітря та основи не
повинна опускатись нижче + 5°C та підійматись вище +30°C. Не наносити при прямому
сонячному промінні та при сильному вітрі та дощі.

Умови застосування

Для захисту від впливу дощу на етапі сушіння при необхідності накрийте робочу поверхню
брезентом. При помірній погоді штукатурка стає сухою і еластичною через 24 години і повністю
висихає приблизно через 1 тиждень.

Період висихання

Штукатурка сохне фізично, тобто за рахунок утворення плівки дисперсії і випаровування вологи.
Тому сушка затримується, особливо в холодну пору року і при високій вологості повітря.

Робочі інструменти відразу після застосування помити водою.Підготовка матеріалу

Вміст ємності ретельно перемішати мішалкою на повільних обертах до отримання однорідної
маси.

При механізованому нанесенні слід керуватися інструкцією по експлуатації обладнання.

Примітки

Шкідливо для водних організмів, може мати шкідливий вплив на водойми.Зберігати в
недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою водою та
звернутись до лікаря. При потраплянні на шкіру відразу змити великою кількістю води. Не
допускати потрапляння в каналізацію, стічні води та на ґрунт. При проковтуванні відразу
звернутись до лікаря, так як може бути пошкоджена мікрофлора кишечнику. Необхідно
провести заходи для захисту прилеглих поверхонь, скла, кераміки, лакованих поверхонь,
клінкерної цегли, натурального каменю, металу, дерева покритого блакиттю або емаллю.
Бризки та підтьоки грунтовки на поверхнях відразу змити водою.Capatect Standard PutzGrund
605 тонується в установці ColorExpress в усі відтінки колірних колекцій: від світлих тонів до тонів
з коефіцієнтом яскравості 70.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Capatect Mosaikputz не призначений для горизонтальних поверхонь, які піддаються впливу води.

Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати як будівельне сміття (змішані відходи від
знесення і будівництва).

Утилізація

ЕАК 170704Дані з безпеки / маркування при
транспортуванні

Див. також "Паспорт безпеки"Інше маркування

В рамках даної технічної інформації по обробці усіх основ, що зустрічаються на практиці. Якщо
обробляються основи, що не вказані у даній технічній інформації, то слід звернутись до нас або
до наших технічних співробітників.
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