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Caparol Akkordspachtel fein
Готова до застосування пастоподібна дисперсійна шпаклівка
для внутрішніх робіт.

Опис продукту

Caparol Akkordspachtel fein:Сфера застосування

Універсальна ремонтна шпаклівка для виправлення невеликих стиків і дефектів, усадочних
раковин і тріщин, для вирівнювання оштукатурених і бетонних поверхонь, а також для
дрібноструктурних вирівняних поверхонь стін та стель.
Підходить для створення поверхонь з рівнем яскравості Q3 і Q4 на гіпсових (гіпсокартонних)
плитах, відповідно до вказівок в Інструкції BVG №2 та Інструкції BFS №12.

■ розбавляється водою, екологічно безпечна, зі слабким запахом,
■ висока ступінь адгезії,
■ міцна в затверділому стані, не осідає,
■ може піддаватися шліфуванню в затверділому стані і фільцуванню у вологому стані,
■ здатна до дифузії,
■ зручна в нанесенні та вирівнюванні,
■ важкозаймиста (В1)

Властивості

Дисперсія штучної смолиВ’яжуче

Пластикове відро 25 кгУпаковка/Розмір тари

Білий.Колірні відтінки

Тонується за допомогою додавання повнотонових та тонувальних фарб макс. 5% CaparolColor
або AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarben.
При замовленні партії від 1000 кг одного колірного тону продукт може бути затонований в
пастельні тони в заводських умовах.

матоваСтупінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Caparol Füllspachtel PДодаткові продукти

Для вологих приміщень:

■ Histolith Renovierspachtel
■ Histolith Feinputz
■ Capatect Feinspachtel 195
■ Capatect ArmaReno 700
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Застосування

Основи повинні бути чистими, сухими, без розділяючих речовин.
Залежно від типу та властивостей поверхні перед шпатлюванням необхідно нанести відповідну
ґрунтовку. Див. вказівки в ТІ №650 «Основи їх попередня підготовка». Глянцеві старі покриття з
стійкістю до навантажень зробити шорсткими.

Придатні основи

Вирівнювання шпатлювання вручну:Метод нанесення

Шпаклівку Caparol-Akkordspachtel перед застосуванням ретельно перемішати і нанести за
допомогою сталевого загладжувального шпателя. Після підсихання загладити поверхню,
змочуючи водою при цьому затиральну тертку з накладкою з губки, або відшліфувати сухим
способом.
Шпаклівку Caparol-Akkordspachtel fein, mittel можна наносити і розпилювачем, попередньо
відрегулювавши консистенцію (додати макс. 5-10% води).
Після достатнього висихання гладко зашпатлювати поверхню можна нанести матеріал з
дрібною структурою. Структурна картина залежить від ступеню розведення і розміру
використовуваного розпилювача. Нанесення крапельним методом рекомендується для
поверхонь стель, які повинні залишатися в необробленому стані.

Нанесення безповітряним розпилювачем (Airless):
Шпаклівка наноситься приладами для подачі штукатурки або потужними безповітряними
розпилювачами.
На пістолетах Airless необхідно видалити всі фільтри.
Діаметр: 0,035-0,043 "
Тиск: бл. 150-180 бар.
Для шпатлювальних мас необхідно використовувати спеціальні безповітряні пістолети з високою
проникною здатністю, рекомендовані виробником.
Щоб досягти оптимального нанесення за допомогою безповітряного пістолета, температура
матеріалу при нанесенні повинна бути мін. +10оС.

Нанесення подальших покриттів:Структура покриття

Перед нанесенням фарби для внутрішніх робіт Sylitol Bio-Innenfarbe потрібно грунтування
матеріалом Caparol-Haftgrund.
Покриття, вирівняні за допомогою шпаклівок Caparol-Akkordspachtel, після висихання без
грунтування можуть покриватися будь-якими відповідними дисперсійними і латексними
фарбами Caparol, а також акриловими лаками Capacryl.
Перед подальшим нанесенням пластичних мас або настінних покриттів зы склотканини, а також
текстильних шпалер потрібно грунтування продуктом Caparol-Haftgrund, перед нанесенням
штукатурок на основі синтетичних смол - Putzgrund 610.

■  бл. 1800 г/м2 на 1 мм товщини шаруВитрата

Нижня температурна межа при нанесенні та висиханні:Умови застосування

+ 5 oС для основи та навколишнього середовища

В залежності від вологості, температури та товщини шару бл. 12-48 годин.Період висихання

водою одразу після використанняОчищення інструментів

Шпаклівка не призначена для вологих приміщень.
Для досягнення особливо гладких поверхонь необхідно використовувати матеріал Caparol-
Akkordspachtel fein.
За рахунок використання натуральних наповнювачів можливі невеликі відмінності в колірному
відтінку.
Якщо матеріал наноситься крапельним методом на поверхні, які не будуть покриватися
фарбою, ми рекомендуємо використовувати матеріал з однієї партії.
При нанесенні матеріалу крапельним методом на стіни поверхню слід покрити дисперсійними
фарбами Caparol. Це допоможе досягти більш високої стійкості, необхідної для настінних
поверхонь.
 
При обробці шпатльовочних мас з вмістом гіпсу через тривалого впливу вологи може статися
набухання, утворення пухирів і відшаровування. Тому необхідно забезпечити швидке висихання
поверхні за рахунок достатнього провітрювання і температури. Див. Інструкцію №2 «
Шпатлювання гіпсових плит» професійного об'єднання гіпсової промисловості.

Вказівки

Примітки

Caparol Akkordspachtel fein: перевірка займистостіРекомендації/Експертизи

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити водою. Не
допускати попадання в каналізацію, стічні води і в грунт.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Утилізувати тільки порожню упаковку. Рідкі залишки продукту можуть бути утилізовані як
відходи фарб на водній основі, затверділі залишки продукту - як затверділі фарби або як
побутове сміття.

Утилізація

Даний продукт містить менше 9 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС
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