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Longlife Spachtel
Готова до застосування армуюча маса для систем
теплоізоляції Capatect Longlife.

Опис продукту

Підсилена спеціальними волокнами дисперсійна шпаклювальна маса з дуже низькою витратою.
У комбінації з армуючою сіткою Capatect застосовується для створення армуючого шару в
системі теплоізоляції Capatect Longlife. Також може застосовуватись у якості ремонтної
шпаклівки та для кутових шин.

Сфера застосування

■ класифікація по пожежній безпеці згідно DIN 4102-1: "В1"
■ готова до застосування
■ утворює армуючий шар з високою міцністю до механічних та термічних навантажень та

стійкістю до утворення тріщин 
■ атмосферостійка, з водовідштовхуючими властивостями згідно DIN 18 550
■ пропускає водяну пару
■ володіє чудовою адгезією
■ розбавляється водою
■ проста та легка в застосуванні
■ на сильно вбираючих та рівних основах може використовуватись у якості клею для

пінополістирольних плит

Властивості

Відро 18 кгУпаковка/Розмір тари

білийКолірні відтінки

В сухому, прохолодному місці, але не на морозі. Берегти від сонячного проміння. Термін
зберігання в оригінальній закритій упаковці 24 місяці з дня виготовлення.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,3 кг/дм3 

■ Консистенція: пастоподібна
■ Ударостійкість: 15 джоулів при товщині шару 3 мм.
■ Водопроникність (показник w): ≤ 0,14 кг/(м2  · ч0,5) згідно DIN EN 1062, клас W2

(середній)
■ Паропроникність (показник sd): бл. 1,0 м у водповідності до DIN EN 7783, клас V2

(середній) при товщині шару у відповідності з ТІ

Технічна характеристика

Застосування

Можливі зсуви на швах полістирольних плит з жорсткого пінопласту необхідно попередньо
відшліфувати. Видалити пил від шліфування.

Підвіконня та інші підвісні (приставні) будівельні елементи необхідно заклеїти.

Підготовка основи
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Армуюча маса Longlife Spachtel готова до застосування, її необхідно лиш перемішати перед
нанесенням. Консистенцію можна відрегулювати з допомогою додавання невеликої кількості
води. 

Підготовка матеріалу

Армуюча маса наноситься по ширині смуги тканини на теплоізоляційну плиту, армуюча сітка
 Capatect вдавлюється з нашаруванням в 10 см. Потім наноситься Longlife Spachtel у техніці «
мокре по мокрому», щоб забезпечити повне покриття тканини. Тканина повинна розміщуватись
у верхній третині армуючого шару. Загальна товщина повинна складати 2-3 мм. 

При використанні захисних кутових шин Capatect-Eckschutzschienen в області зовнішніх кутів
тканина охоплює куток та завертається на 10 см. 

При застосуванні Capatect-Gewebe-Eckschutz смужки тканини доводяться до кутка.

бл. 1,2 кг/м2 на 1 мм товщини шару.Витрата

Дана величина являється приблизною. Необхідно враховувати відхилення, що обумовлені
умовами на об'єкті та сферою застосування. 

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

Умови застосування

Не наносити при прямому сонячному промінні, сильному вітрі, тумані та високій вологості
повітря.

При температурі + 20 °C та відносній вологості повітря 65 % поверхня армуючого шару суха
через 24 години, повністю висихає та може піддаватись навантаженням через 3 дні.
При температурі повітря нижче + 20 °C та відносній вологості більше 65 % час висихання
відповідно збільшується.

Період висихання

Перед наступною обробкою поверхні необхідно перевірити, чи достатньо сухий шар нанесеного
матеріалу.

Відразу після застосування промити водою.Очищення інструментів

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці.
При потраплянні в очі відразу ж промити водою.
Не допускати попадання в каналізацію, стічні води та на грунт.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Утилізувати тільки повністю порожні ємкості. Рідкі залишки продукту можуть бути утилізовані як
відходи клеючих матеріалів, що розбавляються водою, засохлі залишки продукту - як затверділі
клеючі матеріали або побутове сміття. 

Утилізація

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